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GENELGE

(MGMB-İTHALAT-2018/9)
 

İlgi    :
a) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
28.05.2018 tarihli ve -000-55940 sayılı yazısı
b) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
30.05.2018 tarihli ve -000-57313 sayılı yazısı
b) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
04.06.2018 tarihli ve -000-59225 sayılı yazısı
 
          1 ve 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında yürütülen 
ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan mer'i ithalat genelgeleri ile ilgili olarak:
 
          1. GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) "10.11 Aksam/Parça ve Üretim Girdisi 
Denetimleri" maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"2018/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında üretim girdisi veya aksam ve parça ithalatına ilişkin 
olarak, aşağıdaki hususlar çerçevesinde denetim sağlanacaktır.
1. Tebliğ kapsamında yer alan Yönetmeliklerin kapsamında kullanılacak aksam ve parçalar 
için;
a) Bir üretim sisteminde (montaj hattı, üretim hattı vb.) kullanılmak üzere ithal edilmek 
istenen aksam/parçalara ilişkin denetim işlemlerinde;
          - Aksam/parçanın kullanılacağı üretim sisteminin tamamına istinaden tek bir CE işareti 
iliştirilmiş olması,
         - İthal edilmek istenen aksam/parçanın bir üretim sisteminde kullanılacağına dair 
beyanda bulunulması ve/veya dokümanların (katalog, teknik resim vb) sunulması
durumunda söz konusu aksam/parçaya yönelik denetim işlemi “Şartlı Kabul: Aksam/Parça: 
Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır.

http://www.tse.org.tr/
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b) İthal konusu aksam ve parçaların CE işareti taşıyan bir üründe kullanılacak olması 
durumunda, söz konusu ürüne ait uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının 
kurulabilmesi/doğrulanabilmesi ve ayrıca aksam ve parçaların ilgili nihai üründe 
kullanılacağına dair beyanın ve dokümanların (katalog gibi) sunulması şartıyla, söz konusu 
aksam ve parçaların ithalat denetimleri “Şartlı Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile 
sonuçlandırılır.
c) Denetim konusu aksam ve parçaların, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca Satış 
Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almış firmalarca "Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Ek- 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Satış Sonrası Hizmet 
Verilmesi Zorunlu olan Ürünler Listesi"nde bulunan ürünlerin bakım ve onarım 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilmek istenmeleri halinde, mezkur belgenin 
sunulması şartıyla, bahse konu aksam ve parçaların ithalat denetimleri “Şartlı Kabul-
Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.
2. a) Tebliğde yer alan Yönetmeliklerin kapsamı dışındaki ürünlere ilişkin aksam ve 
parçaların: 
- Nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam/parça 
olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde 
kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu 
firmanın yazılı beyanının olması, 
- Nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal 
edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair 
ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam 
ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe 
kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması, 
durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe 
kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla 
ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair 
bağlantının Enstitümüz tarafından kurulamadığı/doğrulanamadığı durumlarda kullanıcı 
firmanın yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin 
başvurular piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen “Şartlı 
Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.
b) Yeni Yaklaşım mevzuatı kapsamında yer alan ilgili Direktif/Direktifleri uyumlaştıran mer-i 
Yönetmelik/Yönetmeliklerin ülkemizdeki ilk yürürlük tarihinden önce üretildiği, varsa nihai 
ürüne eşlik eden dokümanlarla ispat edilebilen veya üretici beyanı ile tespit edilebilen nihai 
ürünlerde kullanılacak aksam ve parçaların: 
- Nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam / parça 
olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde 
kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu 
firmanın yazılı beyanının olması, 
- Nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal 
edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair 
ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam 
ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe 
kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması, 
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durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe 
kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla 
ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair 
bağlantının TSE tarafından kurulamadığı/doğrulanamadığı durumlarda kullanıcı firmanın 
yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin başvurular 
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen “Şartlı Kabul-
Aksam/Parça: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. 
İlgili yönetmelik/yönetmelikler ülkemizde yürürlüğe girmeden önce üretilen ve hâlihazırda 
ülkemizde kullanımda bulunan ürünlerin aksam ve parçalarının ithal edilmek istenmesi 
halinde referans alınacak yürürlük tarihi söz konusu yönetmelik/yönetmelikleri Türkiye’de 
uyumlaştıran yönetmeliğin ülkemizde ilk yürürlüğe girdiği tarih olacaktır.
c) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
kapsamında yer alan bir ana üründe kullanılmak üzere yurtiçi edilmek istenen aksam 
parçaların denetiminde öncelikle ana ürüne dair imalatçı, yetkili temsilci vb. bilgilerin 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ağ adresinden https://titubb.titck.gov.tr/ 
tetkik edilmesi gerekmekte olup, akabinde aksam/parça ile ana ürün arasındaki illiyet bağının 
kurulması durumunda bahse konu aksam/parçanın ithalatına izin verilir. Diğer taraftan, söz 
konusu bilgi bankasında kaydı olmayan firmalarca ithal edilmek istenen aksam/parçaların 
halihazırda kullanımdaki bir ana ürün için getirildiğine dair kullanıcı kuruluşun beyanda 
bulunması halinde mezkur aksam/parçanın ithaline izin verilir. Aynı şekilde, bahse konu bilgi 
bankasında kaydı olmayan ana üründe kullanılmak üzere ithal edilmek istenen 
aksam/parçalar için de ana ürünü kullanan kuruluşun beyanda bulunması gerekmektedir. 
Yukarıda yer alan her durumda, ithalatçı tarafından, ithal edilen aksam/parçanın güvenli 
olduklarına dair beyanın sunulması icap etmektedir.
3. Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin üretim girdisi muafiyeti başvuruları 
aşağıdaki şekilde denetlenir: 
a) Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin üretim girdisi olduğunun üretici vasfı 
olan firmalarca veya üretici adına ithalat yapan tedarikçisi tarafından beyan edilmesi 
durumunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) birimleri tarafından bahse konu 
üretici/tedarikçi firma adına düzenlenen muafiyet belgesi istenir, denetim konusu üretim 
girdilerine ilişkin olarak BSTB tarafından düzenlenen söz konusu muafiyet belgesinin ibraz 
edilmesi durumunda; 
Denetmen tarafından öncelikle, TAREKS üzerinden Enstitümüze iletilen başvuru bilgilerinden 
söz konusu denetim başvurusunun, TAREKS’ te “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmek suretiyle 
yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, müteakiben: 
- “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmeden yapılmış bir başvuru ise, başvuru iptal edilir. 
Firmaya söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS üzerinden yeni bir başvuru 
yapılması gerektiği bildirilir. 
- “Üretim Girdisi” muafiyeti seçilmek suretiyle yapılmış bir başvuru ise, başvuru “Şartlı 
Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Ayrıca, üretim girdisi 
muafiyeti başvurularında ürün ile ürüne eşlik eden belgeler arasında illiyet bağı kurulması 
amacıyla gümrüklü sahada fiziki muayene yapılacaktır. 
b) Sunulan BSTB İl Müdürlüğünden alınan muafiyet yazısı, ilgilisince düzenlenip 
düzenlenmediği hususları göz önüne alınarak ve gerekirse ilgili BSTB İl Müdürlüğü ile de 
iletişime geçilmek suretiyle tetkik edilir. (Bu yönde gerekirse BSTB internet sitesi üzerinde e-
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imzalı belgenin doğruluğu araştırılabilecektir.) Bu tetkikin sonucunda, söz konusu belge ile 
ilgili bir şüphe hâsıl olması durumunda, bahse konu belge hakkında BSTB’den bilgi alınarak 
işlem tesis edilir. 
c) BSTB’den alınan muafiyet belgelerinin düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden sonra 
olması durumunda belge kabul edilecek ve denetim yukarıda açıklanan uygulamaya göre 
yapılacaktır. Ancak, denetimi Red ile sonuçlanan ürünler için sonradan BSTB üretim gidisi 
muafiyet belgesi ile Enstitümüze başvuru yapılması halinde bu başvuru Bakanlığa iletilmek 
üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılır. Bakanlıkça ilgili muafiyetten 
yararlanabilmesi için başvuru tekrar denetime açılabilir."
 
 
          2. GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) "10.11 Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, 
Borular Gibi Ürünler" maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"10.11.1 ANSI/ASTM/DIN Standartlarına Tabi Ürünler
Boyut ölçüleri yönüyle TS ISO 5251 standardının föylerinde tanımlanmayan paslanmaz çelik 
boru bağlantı parçaları sadece kimyasal özellikler yönünden teste tabi tutulacaktır. Bu 
çerçevede, söz konusu ürünlerin paslanmaz olduğu TS ISO 5251 standardının Malzeme 
başlıklı 5 inci maddesi, uluslararası standartlar veya ANSI/ASTM/DIN standartları esas 
alınarak doğrulanacaktır. Ayrıca, ANSI/ASTM/DIN standartlarına göre üretildiği beyan 
edilen borular, boru bağlantı parçaları ve flanşlar gibi ürünlere ilişkin başvurular yurt içinde 
yapılan testler itibarı ile sonuçlandırılacak olup; söz konusu ürünlerden ham madde raporu 
aranmayacaktır. Bu tür ürünlerde işaretlemeye ilişkin denetimler ise 10.11.2 İşaretleme 
maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, kimyasal analizler ve işaretleme 
yönünden uygun bulunan ürünlere ilişkin başvurular “Kabul: Denetleme Sonucu” ile 
sonuçlandırılacaktır.
10.11.2 İşaretleme
ANSI/ASTM/DIN standartlarına tabi borular, boru bağlantı parçaları, flanşlar gibi ürünlere 
dair her bir standardın işaretlemeye ilişkin farklı yükümlülükler getirmesi ve ürünlerin 
standardında belirtildiği biçimde işaretlenip işaretlenmemesinin ürünün güvenliğine ilişkin 
bir ölçüt olmaması nedeniyle ithalat denetimleri işaretlemeyle ilgili kriterler aranmaksızın 
sonuçlandırılır. Diğer taraftan, ANSI/ASTM/DIN standartlarına tabi ürünlerle, bu ürünlere 
ilişkin belgelerde beyan edilen ürün arasında illiyet bağının kurulmasını temin edecek 
imalatçı ismi veya markası gibi işaretlemelerin, ürünler üzerinde veya ürün üzerine 
iliştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde standardın öngördüğü şekil ve konuma izin verecek 
şekilde ambalaj üzerinde bulunması gerekmektedir. Buna ilaveten, her bir boru bağlantı 
parçası, flanş, boru vb. ürün asgari olarak, çap veya ölçü bilgisi (metrik/inç vb.) veya DIN 
(Diameter nominal) ile işaretlenmelidir. Diğer taraftan, ilgili standardın kapsamı dışında 
olan ürünler için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden 
belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir şekilde bağlantı kurulabilmesi yeterli 
görülmektedir."
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          3. 2018/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamı ürünler üzerinde yer alan işaretlemelerin 
mevzuata uygun olması, başvuruda sunulan bilgi ve belgelere göre takibinin sağlanması, 
ürünler teste yönlendirilmiş ise testlerden olumlu sonuç alınmış olması ve ürünlerde olumsuz 
sonuca ya da mer'i ithalat genelgelerimize göre farklı bir denetim işlemi tesis edilmesine 
sebebiyet verecek başkaca aykırılık olmaması kaydıyla, ürün üzerindeki bilgiler ile ürün 
ambalajındaki bilgilerin uyumsuz olduğunun tespit edilmesi hâlinde, ambalajdaki 
uyumsuzlukların ürünlerin piyasaya arzından önce giderilebilmesini teminen GENELGE 
(MGMB-İTHALAT-2018/2) "11.3 Şartlı Kabul Tali Eksiklik İle Sonuçlandırılacak 
Başvurular" maddesine göre işlem yapılacaktır.
 
 
          Genelge'nin tüm personele duyurulması ve bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması, 
Genelge'nin ilgililerce https://kaysis.gov.tr/ ile Enstitümüz internet sitesi ve QDMS üzerinde 
yayımlanması ve mevcut durumda denetimi ithalat birimlerinde veya laboratuvarlarda devam 
eden TAREKS başvurularında bu Genelge'nin uygulanması mümkün olan lehteki 
hükümlerinin uygulanması hususlarında gereğini rica ederim.

e-imzalı
Mehmet BOZDEMİR  

 Genel Sekreter

Dağıtım : 
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu 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
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
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Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü


