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DAĞITIM YERLERİNE

          Bilindiği üzere, Enstitümüzce yürütülen ithalat denetim faaliyetleri, Ticaret Bakanlığınca 
yayımlanan 1 Sayılı “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği”, 9 Sayılı “CE” İşareti Taşıması 
Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” ve 25 Sayılı “Araç Parçalarının İthalat Denetimi 
Tebliği” ile 16 Sayılı “Gübre İthalatına İlişkin Tebliğ” kapsamında, Bakanlık rehber ve talimatları ile 
ilgili teknik mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilmekte olup hizmetin verildiği kapsam ve veriliş 
şekli, her yıl Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Tebliğler ile bu Tebliğlerin uygulama usul ve esaslarıyla 
belirlenmekte ve yıllara göre değişiklik göstermektedir.

          Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamındaki ürünlere ilişkin Ticaret Bakanlığı Dış 
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan başvurular; güvenlik, teknik 
mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla risk 
analizi çerçevesinde fiili denetimi yapılmak üzere Enstitümüze yönlendirilebilmekte olup Tebliğlerin 
ekinde yer alan ürünlerin risk derecesi ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği risk analizi ile 
belirlenmektedir. Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk 
analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen başvurulara konu ürünlere ilişkin ithalat denetim iş ve 
işlemleri, Enstitümüz BelgeNet sistemi üzerinde kayıtları tutulacak şekilde gerçekleştirilmekte, bu 
işlemler ve işlem süreleri sürekli olarak raporlamalar ve süreçlere dair diğer veri analizleri yapılmak 
suretiyle kontrol edilmekte, başvuru sahibi firmalar ve diğer paydaşlarımızdan alınan geri bildirimler de 
bu yönde dikkate alınmaktadır.

          Enstitümüz, kendi kuruluş mevzuatı olan bir kamu kuruluşu olmakla beraber aynı zamanda 
akreditasyon kuralları çerçevesinde hizmet vermekte olup vermekte olduğu hizmetleri layıkıyla yerine 
getirmeye dair herhangi bir bildirim olmasa dahi, gerekli analiz ve raporlamalar ile çalışmalar ve 
geliştirmeleri sürekli iyileştirme prensibine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, hizmet 
birimlerimizde ilave personel görevlendirilmesi yönünde aksiyonlar alınmakla beraber; gerek denetim 
süreçlerinin mevzuat ve imkânlar dâhilinde kısaltılması, gerekse hizmet kalitesinin arttırılmasını teminen 
ithalat denetimlerinde yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

            Buna göre, 21 Aralık 2022 tarihi itibariyle ithalat başvurularında deney yapılması amacıyla alınan 
numunelerin ithalat heyet birimlerimizin bulunduğu bölgedeki Enstitümüz laboratuvarlarına 
yönlendirilmesi, aynı zamanda İstanbul bölgesindeki gümrük müdürlüklerinden alınan numunelerin 
Enstitümüz laboratuvarlarına Enstitümüz Marmara Bölge Koordinatörlüğü tarafından tahsis edilen 
araçlarımız ile taşınması uygulamasına geçilmiş olup numunelerin kargoda bekleme sürelerinin minimize 
edilmesi sağlanmıştır. Bununla beraber, fiili denetim sürecinin etkinliğini engellemeden yapılabilecek 
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iyileştirmeler yönünden çalışmalarımız devam etmekte olup varsa farklı talep ve önerilerinizin de 
Enstitümüzle paylaşılması durumunda yapılan çalışmalar kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

            Bu minvalde Enstitümüz, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
yürütmekte olduğu ithalatta uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve kurallardaki değişikliklere, çabuk 
uyum sağlamak ve üzerine düşen görev ve sorumluluğunu en hızlı şekilde yerine getirmek için gerekli 
tedbirleri ivedilikle almaktadır.

    Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Mahmut Sami ŞAHİN  
Türk Standardları Enstitüsü Başkanı
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