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GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK)E

İlgi : 19.03.2018 tarihli ve 59111022-180.00.00.00-111435 sayılı yazınız 

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/5)
 
          1 ve 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim 
faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1), GENELGE 
(MGMB-İTHALAT-2018/2) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/4) ile birlikte 
aşağıdaki değişiklik ve/veya eklemeler dikkate alınacaktır:
 
          1. TS 3034 kapsamı amortisörlerde; GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) "10.8 
Numune Alma" maddesi onuncu fıkrasında yapılan tanımlamalar geçerli olmakla beraber, 
numune alımında tür bilgisi (bağlantı türleri) dışındaki (sınıf, tip ve çeşit) hususlar dikkate 
alınacak, bağlantı türlerinin farklı olması denetimde numune alımını ve oluşacak partiyi 
etkilemeyecektir. Bu yönde alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylerden olumlu sonuç 
alınması hâlinde oluşacak rapor; başvuruda aynı sınıf, tip, çeşit, üretici, marka ve menşei 
bilgilerine sahip diğer ürünler için de geçerli kabul edilecektir. Oluşacak raporlar, GENELGE 
(MGMB-İTHALAT-2018/1) "18. EMSAL UYGULAMA" maddesi hükümlerine uygun 
olmak kaydıyla, müteakip ithalata konu ürünlerde tür bilgisi (bağlantı türü) dikkate alınmadan 
kullanılabilecektir. Ayrıca, TS 3034 - 4.2.8 Çalışma (Ömür) maddesindeki testler, tekrar 
sayısı 1.000.000 (bir milyon) yerine 100.000 (yüz bin) olacak şekilde yapılacaktır.
 
          2. TS 6269 standardı kapsamı rulmanlarda; GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) 
"10.8 Numune Alma" maddesi dokuzuncu fıkrasında yapılan tanımlamalar geçerli olmakla 
beraber, numune alımında seri bazında olmak kaydıyla sınıflar ve türler dikkate alınacak ve 
ürünlerin sınıf ve türler dışındaki (boyut, tip, cins vb.) bilgileri numune alımını ve oluşacak 
partiyi etkilemeyecektir. Bu yönde alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylerden olumlu 
sonuç alınması hâlinde oluşacak rapor; başvuruda aynı seri bilgisine sahip aynı sınıf, tür, 
üretici, marka, menşei bilgilerine sahip tüm ürünler için de geçerli kabul edilecektir. Oluşacak 
raporlar, GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1) "18. EMSAL UYGULAMA" maddesi 
hükümlerine uygun olmak kaydıyla, müteakip ithalata konu ürünlerde seri, sınıf ve türler 
dışındaki (boyut, tip, cins vb.) bilgiler dikkate alınmadan kullanılabilecektir.
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          3. Boru bağlantı parçaları ve flanşlar gibi ürünlerin farklı boyut ve/veya basınç 
özelliğine sahip olmaları durumunda tolerans vb. özellikleri değişmekte olduğundan; fiili 
denetimde farklı boyut ve/veya basınç özelliğindeki bahsi geçen türdeki ürünler ayrı partilerde 
değerlendirilecek ve bu ürünlerden alınacak numuneler veya bu ürünler üzerinde yapılacak 
deneyler için bu husus dikkate alınacaktır.
 
          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
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
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
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Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü

http://www.tse.org.tr/

