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GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/13) 

1. Ekonomi Bakanlığının ilgi (a)'da kayıtlı yazısına istinaden; 9 sayılı Ürün Güvenliği 

ve Denetimi Tebliği kapsamında fiili denetime yönlendirilen 8414.80 GTİP ile 

beyan edilen "turboşarj" (turbocharger, turbo kompresör) cinsi ürünlerin taşıtlarda 

kullanılacağının herhangi bir şekilde tespit ve tevsik edilmesi durumunda ilgili 

ürünler "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.  

2. 1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde fiili denetime 

yönlendirilen TS 8987 kapsamı "jant" cinsi ürünler için Deney ve Kalibrasyon 

Merkez Başkanlığının ilgi (b)'de yer alan yazısındaki, ilgili TS 8987/Eylül 2013 

standardı uyarınca yapılan ve standart kapsamına giren otomobil jantlarının bir 

sınıf olduğu ve ürünlerin anma çaplarının aynı olması durumunda temel boyutların 

değişmemesi nedeniyle uygulanan deneylerin tamamen aynı olduğu yönündeki 

değerlendirmesine istinaden; TS 8987 kapsamındaki jantlarda numune alımında 

sınıf, tip, tür ayrımı yapılırken üretici, marka ve menşei bilgilerinin aynı olması 

kaydı ile jantların sadece anma çapları dikkate alınacaktır.  

3. Ekonomi Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısına istinaden; 9 sayılı Ürün Güvenliği 

ve Denetimi Tebliği kapsamında 8443.32 GTİP ile beyan edilen yazıcıların TAREKS 

üzerinden fiili denetimde teste yönlendirilmesi durumunda; öncelikle ithal edilmek 

istenilen ürünün kullanım yeri, sanayi tipi olup olmadığı, kurulum gerektirmesi, 

ürün boyutları, hacmi ve laboratuvar koşulları dikkate alınarak, "ev ve iş 

yerlerinde (ofis) kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar" dışında kalan türdeki 

yazıcıların denetim işlemleri test yapılmaksızın mer'i mevzuat çerçevesinde belge 

üzerinden gerçekleştirilecektir.  

4. Ekonomi Bakanlığının ilgi (ç)'de kayıtlı yazısıyla, 9 sayılı Ürün Güvenliği ve 

Denetimi Tebliği kapsamında ithal edilmek istenen ve Dış Ticarette Risk Esaslı 

Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan risk analizi neticesinde teste 

yönlendirilen ürünlere ilişkin olarak; firmalarca test sonucuna itiraz edilmesi 

hâlinde firmanın talebi doğrultusunda şahit numune üzerinden test tekrarı 

yapılması, şahit numune bulunmaması durumunda ise aynı partiden başka bir 

numune alınarak işlem yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir. Buna göre, 

GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/10) 12'inci maddesinde belirtilen "Şahit 



numunelere test yapılması, laboratuvarda mevcut olan numunelere tekrar test 

yapılamadığının laboratuvarca bildirilmesi şartıyla uygun görülecektir." hükmü 

iptal edilmiş olup; firmalarca yapılan itirazlarda özellikle şahit numune üzerinde 

tekrar testlerin yapılması talepleri uygun görülecektir. Başvuruda alınmış olan 

şahit numuneler ile de işlem yapıldıktan sonra, yani şahit numunelerin de 

kullanılmış olması kaydıyla, farklı numune alınarak test tekrarı yapılması yönünde 

firma talebi olması durumunda ise; "İthalat Uygunluk Değerlendirme Usul ve 

Esasları" uyarınca, konunun "İthalatta Uygunluk Değerlendirme Komisyonu" 

tarafından değerlendirilebilmesini teminen bu tür talepler Muayene Gözetim 
Merkezi Başkanlığına aktarılacak olup; komisyon kararına göre işlem yapılacaktır. 

Gereğini rica ederim. 
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