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MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA 

GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/11) 

İlgi : a) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)’nın 
24.08.2016 tarihli ve 95736 sayılı yazısı 

b) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 01.09.2016 tarihli ve 354576 sayılı yazı 

c) Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı 09.09.2016 tarihli ve 365367 sayılı Yazı  

ç) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)’nın 
11.10.2016 tarihli ve 11267 sayılı yazısı 

d) Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)’nın 
24.10.2016 tarihli ve 115987 sayılı yazısı 

2016/1 ve 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında 
yapılan ithalat denetimlerinde, aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda işlem 
yapılacaktır. 

1. Genelge 2016/10’a göre, GTİP karşılığında bulunan Belirli Gerilim Sınırları İçin 

Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/EU) ve 
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/EU) kapsamında yapılan 

denetimlerde üretici adı-adresi bilgisi aranmayacaktır. 

2. İlgi (a) yazıya istinaden, 2016/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamındaki ürünlere 
firmanın test talebinin olması halinde, ürünlerin öncelikle işaretleme yönünden 

ilgili teknik mevzuata ve 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği 
ithalat denetim rehberi doğrultusunda hazırlanan Genelge 2016/2’ye uyum 
göstermesi koşuluyla, ilgili testlerin Enstitümüzce yapılabilmesi, test giderlerinin 

karşılanacağı hususunda firmadan taahhüt alınması ve yapılan testler itibarıyla 
ilgili teknik mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde ürünlerin 

ithaline izin verilebilecektir. Bu kapsamda, Genelge 2016/2 madde 10.6’nın 1’inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir: 

“Firmanın test yapılması talebinin bulunması halinde testlerin Enstitümüz 
tarafından yapılıp yapılamadığı ilgili laboratuvara sorulacak ve testlerin 

yapılabilmesi durumunda oluşan test giderinin karşılanması hususunda firmadan 



taahhüt alınacaktır. İlgili laboratuvarlarımızda yapılacak testler, ürünlerin 

kapsamında olduğu GTİP karşılığı yönetmeliğin/yönetmeliklerin temel güvenlik 
gereklerini sağlamadığının anlaşılabilmesini teminen ilgili ürün standartlarına göre 

ve asgari güvenlik şartları yönüyle yapılacaktır. Yapılan testler itibarıyla ilgili 
teknik mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, ürünlerin ithaline 
izin verilebilecektir. Testlerin Enstitümüz tarafından yapılamaması halinde mevcut 

bilgi ve belgelerin uygunluğuna göre işlem yapılacaktır. Bahse konu denetimin 
sonucu, Ekonomi Bakanlığına bilgi verilebilmesini teminen Muayene Gözetim 

Merkezi Başkanlığına bildirilecektir.” 

3. Genelge 2016/2 Madde 10.2’nin 13’üncü fıkrasına göre işlem yapılabilmesi için 
ürüne ilişkin sunulan test raporunun standardın revize kısmını içermediği için 

güncel olmaması fakat ürünün güncel olmayan standarda uygunluk göstermesi 
ve revize kısma uygunluğun ise test raporunda yer almaması, bununla birlikte, 
standardın revize edilen kısmının denetim konusu ürüne uygulanabilir olmadığı 

hususunun oluşması gerekmektedir. 

4. 2016/1 ve 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki 
ithalat başvurularına ilişkin fiziki muayenelerde fotoğraf çekilmemesi veya eksik 

çekilmesi halinde, tespit/numune alma tutanaklarına neden çekilmediğine veya 
eksik çekildiğine dair gerekli kayıtların düşülmesi ve heyet tespitlerinin tereddüde 
mahal bırakmaması açısından MGMBUMGGB-2016/1 ve 2016/2 sayılı 

Genelgelerinin Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri) başlığı altında yer alan 
“Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi 

şekilde ürünü tanımlayan işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, 
tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün 
denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret 

bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin 
fotoğraflar, çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme 

heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza 
edilecektir." hükmü ilgi (b) yazıya istinaden; 

 2016/1 sayılı mevzuat kapsamındaki ürünlerden ilgili standarda göre aynı 

tip, tür, sınıf vb. olan ürünlerin tespitleri tutanaklarda mutlaka belirtilecek, 
bu ürünlerin işaretleme bilgileri ayrı ayrı fotoğraflanacak ve aynı cins, tip, 
tür ürünler diğer ürünlerden ayrı olarak gruplandırılarak gruba ait fotoğraf 

da sisteme eklenecektir. 
 Tespiti yapılan ürünlerin mücbir sebepler dışında fotoğrafları çekilecek ve 

sisteme eklenecektir. 
 Mücbir sebepler nedeniyle fotoğraf çekilemeyen hallerde, mücbir sebebin 

ne olduğu tutanaklara yazılacaktır. 

 Yapılan heyet görevlerinde başvuru muhteviyatı tüm ürünlerin işaretleme 
bilgileri mutlaka tespit edilecek olup, ürünlerin tespit için hazırlanması 

firma veya yetkili temsilcisinin sorumluluğundadır. 
 Ürünü en iyi şekilde tanımlayan işaretleme bilgileri mümkünse numune 

alma/tespit tutanaklarında yazılacak ve gerekmesi durumunda ilave 

tutanak düzenlenebilecektir. Kalem sayısının çok olması gibi bunun 
mümkün olmaması durumunda, ürün bilgi beyan formuna atıf yapılarak 

“ürün bilgi beyan formundaki marka ve model ürünler” şeklinde ürün 
tanımı yapılabilecektir. 

 Ürünlerin işaretleme bilgilerine ilişkin mevzuat kapsamındaki 

uygunsuzluklar tutanaklara mutlaka yazılacaktır. 



 Ürün tespitleri âdete göre değil model/tipe göre yapılacaktır. Böylelikle, 

yapılan model/tip tespiti modelin/tipin tüm adeti için bağlayıcı olacaktır. 
Aynı şekilde model/tipe ait ürünü en iyi tanımlayacak şekilde ürün 

fotoğrafları çekilecek olup, tüm adetin fotosu çekilmeyecektir. Çekilen 
fotoğraflar işaretleme bilgilerini ve mümkünse genel ürün görüntüsünü 
kapsamalıdır(özellikle CE işaretli ürünlerde). 

 Tespit için veya deney için numunesi alınan ürünlerin de işaretleme bilgileri 
mutlaka fotoğraflanacak ve sisteme eklenecektir. 

şeklinde uygulanacak olup heyet tespitlerinde numune alma ve ürün tespitinde 

bu hususlara azami dikkat gösterilecektir. 

5. İlgi (c) yazıya istinaden, 2016/1 sayılı ÜGD Tebliği kapsamındaki Flanşlar ve 
Boru Bağlantı Parçaları cinsi ürünlere ilişkin alınan orijinal + şahit numunelerin 

firma tarafından deney yapılmak üzere ilgili Laboratuvara gönderilmesi 
durumunda, numune olarak alınan ürünler tek tek tpeks ile boyanacak, boya 
üzeri ve numune tanıtım kartı mühürlenerek, mühür ve ürün işaretlemelerinin 

fotoğrafları ayrıntılı bir şekilde çekilip sisteme yüklenecektir. Laboratuvarların 
numune kabulü, sistemde kayıtlı resimler kontrol edilerek yapılacaktır. 

6. İthalat İnceleme komisyonu üyeleri tarafından uygunluk değerlendirmesi 

yapılamayan, 

 Fotovoltaik (solar paneller), 
 Elektrik Motorları, 

 Klimalar, 
 ATEX, 
 Yüksek Gerilim, 

 EN 62368-1, EN 60065 ve EN 60950-1 standardı kapsamındaki ürünler, 

ürün gruplarına ilişkin evraklar incelenmek üzere İthalat İnceleme Komisyonu 
yerine ilgili laboratuvarlara gönderilecek olup GTİP karşılığında Eko Tasarım 

Yönetmeliği bulunan ve ilgili Eko Tasarım Tebliği kapsamında olan ürünlerin 
enerji denetimlerine ilişkin uygunluk değerlendirmesi talepleri İthalat İnceleme 

Komisyonuna gönderilmeye devam edilecektir. 

7. Klima, Elektrikli Süpürge ve Elektrik Motorlarından GTİP karşılığında Eko 
Tasarım Yönetmeliği bulunan ve ilgili Eko Tasarım Tebliği kapsamında olan 
ürünlerin enerji denetimlerine ilişkin uygunluk değerlendirmesi Ankara İthalat 

Koordinasyon Müdürlüğü tarafından, bu ürünlerin diğer mevzuata ilişkin 
denetimleri ise ithalat birimlerimiz tarafından yapılacaktır. İthalat birimi, enerji 

denetimine ilişkin heyet tespit tutanaklarını ve ürün ve enerji etiketi resimleriyle 
Genelge 2016/8 kapsamında firmadan talep edilen diğer bilgileri, ürünlerin ilgili 
tebliğlere uygun olup olmadığı hususundaki değerlendirmenin Ankara İthalat 

Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılabilmesini teminen Uygunluk 
Değerlendirme Talep formuna “Enerji Tebliğine Uygunluk Değerlendirmesi” 

talebini yazarak, Belge-Net üzerinden İthalat İnceleme Komisyonuna havale 
edecektir. Eko Tasarım konusunda ithalat denetimleri; ürün etiketi, enerji etiketi, 
ürün bilgi formu, ürün broşürü, ürüne eşlik eden diğer belgeler üzerinden 

değerlendirileceğinden, heyet tespit aşamasında ürünü en iyi tanımlayacak 
şekilde ürün fotoğrafları çekilecek, ürüne ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar 

sisteme mutlaka yüklenecektir. Eko Tasarım Tebliği kapsamında olmayan 



ve/veya GTİP karşılığında Eko Tasarım Yönetmeliği bulunmayan ürünler, enerji 

denetimi için komisyona gönderilmeyecek ve İthalat birimi tarafından ilgili diğer 
mevzuata göre denetimi yapılacaktır. 

8. Genelge 2016/7 uyarınca, Enstitümüz Elektroteknik Laboratuvarlarında enerji 

verimlilik hesabı yapılan Genelge 2016/2’nin Ek-4’ünde piyasaya arzı yasaklanan 
ampul listesinde belirtilen GTİP tarifesindeki lambaların, SGM 2011/9 veya SGM 

2011/10 sayılı Tebliğin kapsamına girip girmediğine ilişkin değerlendirmeleri ve 
Tebliğin enerji verimlilik koşulunu sağlayıp sağlamadığına ilişkin teknik 
hesaplamaları Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bu 

ürünlerin diğer mevzuata ilişkin denetimleri ise ithalat birimlerimiz tarafından 
yapılacaktır. Bu itibarla, lambanın ve ambalajının resimleriyle lümen değerlerini 

içeren ürün katalogları, Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğünce incelenmesini 
teminen teknik inceleme uzmanları tarafından Uygunluk Değerlendirme Talep 
formuna “Lamba Enerji Verimliliği Değerlendirmesi” açıklaması yapılarak Belge-

Net üzerinden komisyona havale edilecektir. 

9. Genelge 2016/2 ve 2016/1’de 7’inci maddenin 11’inci fıkrası; 

“11. Yapılan denetim sonucunda, başvurudaki maddi hatadan ötürü “TAREKS 
Başvuru İptal” ile sonuçlandırılan başvurularda herhangi bir koşullu kabul 

denetim sonucunun bulunması durumunda, iptal edilen başvurunun müteakip 
başvurusunun 30 gün içinde denetime düşmemesi halinde, oluşan koşullu kabul 

adı ve ürün marka ve model bilgileri ürünün Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
faaliyetlerinde değerlendirilmesini teminen Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere 
her ayın ilk haftası Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılacaktır. İptal 

edilen başvuruda bir kısım ürünler için kabul, kapsam dışı, PTE vb. diğer denetim 
sonuçlarının bulunması halinde, müteakip başvurunun denetime düşmemesi 

hususu merkeze aktarılmayacaktır.” 

şeklinde revize edilmiştir. 

10. Yapılan denetim sonucunda ithalat karar türünün yanlış tanımlanması 
halinde, söz konusu yanlışlığın Ekonomi Bakanlığı tarafından düzeltilebilmesini 

teminen, doğru karar türü ve gerekçesi ile ürün bilgileri Muayene Gözetim Merkez 
Başkanlığına iletilecektir. 

11. Genelge 2016/8 uyarınca Elektrik Motorlarına ilişkin yapılan denetimlerde 
“Kabul IE2 Elektrik Motoru: Denetleme Sonucu” veya “Kapsam Dışı- Özel Tasarım 

Elektrik Motoru: Denetleme Sonucu” karar durumlarının oluşması halinde, bu 
hususun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca piyasada kontrol edilebilmesini 

teminen denetim sonucuna ilişkin durum belge açıklamasında mutlaka belirtilecek 
ve sonuç olarak bu karar durumu uygulanacaktır. Genelge 2016/8 ve 2016/2’ de 
belirtilen diğer koşullu kabul denetim sonuçlarının aynı anda oluşması durumunda 

ise, Genelge 2016/2’ nin 21’inci maddesinde belirtilen öncelikte tanımlanacak 
olup Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde değerlendirilmesini teminen 

oluşan tüm koşullu kabul (uyarı, tali eksiklik vb.) gerekçeleri belge açıklamasına 
mutlaka yazılacaktır. 

12. İlgi (ç) yazı uyarınca, Genelge 2016/8’ e göre denetimi yapılan Eko Tasarım 

Yönetmeliği kapsamındaki motorların bir ana üründe kullanılacak olan 
aksam/parça olması halinde, aksam/parçanın denetimi herhangi bir Yönetmelik 



kısıtı olmaksızın Genelge 2016/2’nin Madde 10.8’inde belirtilen aksam/parça 

hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

13. İlgi (d) yazıda “Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin 
Yönetmelikte” AT Uygunluk Beyanında ilgili uygulama Tebliğlerine atıfta 

bulunulması gerektiği ancak “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin 
Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik” 

ile enerji etiketlemesine dair uygulama Tebliğlerinde bu tarz bir hükmün 
bulunmadığı, ithalat aşamasında yürütülen enerji verimliliği denetimlerinde, AT 
Uygunluk Beyanlarında enerji etiketlemesine ilişkin uygulama Tebliğlerine atıfta 

bulunulmasının aranmamasının uygun olacağı ifade edilmekte olup 2016/9 sayılı 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında, Klima ve Elektrikli Süpürgelere 

yönelik yapılacak enerji verimliliği denetimlerinde, söz konusu ürünler için 
sunulacak AT Uygunluk Beyanlarında enerji etiketlemesine dair uygulama 
Tebliğlerine atıf yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan denetimlerde, 

ilgili eko tasarım tebliğleri kapsamındaki Klima ve Elektrikli Süpürgelerin AT 
Uygunluk Beyanlarında enerji etiketlemesi tebliğlerine atıf yapılması talep 

edilmeyecektir. 

Gereğini rica ederim. 

e-imzalı 
Aykut KIRBAŞ 

Genel Sekreter V. 

Dağıtım : 
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı 
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı 

Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı 
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü 

İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü 
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü 
İzmir İthalat Müdürlüğü 

Mersin İthalat Müdürlüğü 
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü 

Adana Belgelendirme Müdürlüğü 
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü 
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü 

Çorum Belgelendirme Müdürlüğü 
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü 

Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü 
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü 
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü 

Konya Belgelendirme Müdürlüğü 
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü 

Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü 
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü 

Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü 
Van Belgelendirme Müdürlüğü 
Hatay Temsilciliği 

Iğdır Temsilciliği 



 


