Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayı
sı
: 2005/9454

13/10/2005 tarih ve 25965 sayı
lıResmi Gazete
Ekli “Dı
şTicarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı
”nı
n
yürürlüğe konulması
; Yüksek Planlama Kurulu’nun 26/8/2005 tarihli ve 2005/52 sayı
lı
Raporu üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayı
lıKanunun 2 nci maddesinin (E) bendi,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayı
lıKanunun 55 inci maddesinin (2) numaralıfı
krasıile
2/2/1984 tarihli ve 2976 sayı
lıKanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
7/9/2005 tarihinde kararlaştı
rı
lmı
ştı
r.

DIŞTİ
CARETTE TEKNİ
K DÜZENLEMELER VE
STANDARDİ
ZASYON REJİ
MİKARARI
Bİ
Rİ
NCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanı
mlar ve Yetki
Amaç
Madde 1- Bu Kararı
n amacı
; dı
şticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk
değerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde;
a)
Dı
şticarette uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk
değerlendirmesi ve denetimlerin uluslararasıticarete gereksiz engel teşkil etmesini
önlemek ve ticareti geliştirmek;
b)
İ
hraç ürünlerin güvenli ve kaliteli olması
nısağlamak suretiyle, ihracatta
rekabet gücünü artı
rmak ve dı
şalı
cı
ları
n ürünlerimizi tercih etmesini sağlamak,
c)
İ
thal ürünlerde düşük kaliteden kaynaklanan haksı
z rekabeti ve yanı
ltı
cı
uygulamalarıönlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak;
d)
İ
thal ve yerli ürünler arası
nda ayrı
mcı
lı
k yaratmayacak şekilde ithal
ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve/veya güvenli olması
nıtemin etmek;
insan sağlı
ğıve emniyetinin, hayvan ve bitki varlı
ğı
nı
n ve çevrenin korunmasıile
kamu ahlakı
, kamu düzeni ve kamu güvenliği gereklerini yerine getirmek;
e)
Uluslararasıanlaşmalar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arası
nda kurulan
Gümrük Birliği kapsamı
ndaki teknik mevzuatı
n dı
şticaret sistemine uyarlanması
nı
sağlamak;

f)
Dı
şticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi
ve denetimlerde yetkili kuruluşları
, yapı
lacak işlemleri ve uygulama usul ve esasları
nı
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Karar; ithal ve ihraç ürünlerin tabi olacağıteknik düzenlemeler,
standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimleri; ithalatçı
lar ve ihracatçı
ları
n
yükümlülüklerini; dı
şticarete konu ürünlerin denetiminde ilgili kuruluşlar ile gümrük
idarelerinin yetki ve sorumlulukları
nı
; uygulanacak müeyyideleri ve bu hususlarla ilgili
bildirimleri kapsar.
Dı
ş ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimler, bu Karar ile bu Karara istinaden Müsteşarlı
kça yayı
mlanacak
yönetmelikler, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çoktaraflıveya ikili
uluslararasıanlaş
malar çerçevesinde yürütülür.

Tanı
mlar
Madde 3- Bu Kararda geçen;
a) Müsteşarlı
k: Dı
şTicaret Müsteşarlı
ğı
’nı
;
b) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere,
özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol,
ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri
hususları
ndan biri veya birkaçı
nıbelirten ve uyulmasızorunlu olan her türlü
düzenlemeyi;
c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmı
şolan, kabul edilmişbir kuruluş
tarafı
ndan onaylanan, mevcut şartlar altı
nda en uygun seviyede bir düzen
kurulması
nıamaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanı
mlar için ürünün özellikleri,
işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususları
ndan biri veya
birkaçı
nıbelirten ve uyulmasıihtiyari olan düzenlemeyi;
d) Piyasa gözetimi ve denetimi: 4703 sayı
lıÜrünlere İ
lişkin Teknik Mevzuatı
n
Hazı
rlanması ve Uygulanması
na Dair Kanun’da geçen piyasa gözetimi ve
denetimini;
e) Güvenli ürün: Kullanı
m süresi içinde, normal kullanı
m koşulları
nda risk
taşı
mayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşı
yan ve temel gerekler bakı
mı
ndan
azami ölçüde koruma sağlayan ürünü;

f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlı
ğı
, can ve mal güvenliği, hayvan ve
bitki yaşam ve sağlı
ğı
, çevrenin ve tüketicinin korunmasıaçı
sı
ndan sahip olması
gereken asgari güvenlik koşulları
nı
;
g) Denetim: Dı
şticarete konu bir ürünün bu Karar ve eki mevzuata uygun
olup olmadı
ğı
nı
n tespiti amacı
yla yapı
lan faaliyeti;
h) Denetimi yapan kuruluş: Bu Karar kapsamı
ndaki denetimleri yapan kamu
kurum veya kuruluşunu;
i) İ
lgili kuruluş: Faaliyetleri ve/veya kararlarıdoğrudan ya da dolaylıolarak bu
Karar kapsamı
ndaki işlemleri etkileyen kurum ve kuruluşu;
j) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak
üzere, ilgili bütün tarafları
n katkıve işbirliğiyle standartlar, teknik düzenlemeler ve
uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu
kurallarıuygulama işlemini;
k) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygun olup
olmadı
ğı
nı
n test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her
türlü faaliyeti;
l) İ
yi uygulama kodu: İ
lgili sektördeki teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler
çerçevesinde sağlı
k ve güvenliğe ilişkin uygulama esasları
nı
;
ifade eder.
Yetki
Madde 4- Bu Karar çerçevesinde;
a)
Dı
şticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli
olup olmadı
ğı
nıdenetlemeye veya bu denetimleri yapmak üzere piyasa gözetimi ve
denetimi yapan kuruluşlar ile işbirliği halinde ve ithalat denetimlerinde öncelikle bu
kuruluşlar değerlendirilmek üzere kuruluşlarıyetkili kı
lmaya veya görevlendirmeye;
b)
Teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin, teknik düzenlemesi
hazı
rlanı
ncaya kadar, dı
şticarette denetime esas olacak özelliklerini uluslararası
uygulamalarıdikkate alarak tespit etmeye veya ettirmeye ve gerekli denetimleri
yapmaya veya yaptı
rmaya;
c)
Müsteşarlı
ğı
n bağlıolduğu Bakanı
n onayıile, Türk standartları
ndan
ihtiyaç duyulanları
, ihracatta ve/veya iç piyasa uygulamaları
nıda dikkate alarak
ithalatta zorunlu uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldı
rmaya, bu
standartlara göre gerekli denetimleri yapmaya veya yaptı
rmaya;
d)
Mevzuatı
n Müsteşarlı
ğa ve diğer bakanlı
k ve kuruluşlara verdiği yetkiler
çerçevesinde yayı
mlanan teknik mevzuatıdı
ş ticarete uyarlamaya ve uygulama
esasları
nıbelirlemeye;

e)
Dı
şticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi
ve denetimlerde ilgili kuruluşlar arası
nda koordinasyonu sağlamaya;
f)
Dı
şticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi
ve denetimlerin etkin, hı
zlıve verimli yürütülebilmesini teminen ihtiyaç halinde belirli
ithal ve ihraç ürünlerinin girişve çı
kı
şgümrüklerini ilgili kuruluşları
n görüşünü alarak
Gümrük Müsteşarlı
ğıile müştereken tespit etmeye, piyasa gözetimi ve denetimi ile
ithalat ve ihracat denetimleri arası
nda bilgi akı
şı
nı sağlamaya, buna ilişkin
enformasyon altyapı
sı
nıoluşturmaya, denetimlerle ilgili ulusal ve uluslararasıbildirim
sistemlerini kurmaya ve bildirimleri yapmaya, bu faaliyetler hakkı
nda kamuoyunu
bilgilendirmek amacı
yla gerekli çalı
şmalarıyapmaya ve raporlar hazı
rlamaya;
g)
Standart dı
şı
, atı
k, artı
k ve çevre yönünden risk taşı
yan maddelerin
ithaline ve ihracı
na ilişkin düzenlemeleri ilgili kuruluşları
n görüşünü alarak yapmaya;
h)
İ
nsan sağlı
ğı
na veya tesisata veya çevreye zarar verdiği tespit edilen
ithal ürünlerin, teknik özellikleri ve bu özelliklere uygunluğunun değerlendirilmesi
konusunda üretici firma nezdinde soruşturma başlatmaya, soruşturma
sonuçlanı
ncaya kadar sözkonusu ürünün her türlü ithalini kontrol etmeye, soruşturma
sonucunda ürünün kontrolü ile ilgili gerekli tedbirleri almaya;
i)
Ülkemiz ihraç ürünlerine teknik engel oluşturan yabancı ülke
uygulamaları
nı
n kaldı
rı
lması
nıteminen gerekli girişimlerde bulunmaya, bu ülkelerle
görüşmeler yapmaya, karşı
lı
klı tanı
ma anlaşmaları yapmaya ve uluslararası
anlaşmalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya;
j)
Dı
şticarette teknik düzenleme, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimlerin her aşaması
nda gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri
almaya, denetim kapsamı
nda numune alı
mı
na ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye,
verilecek denetim hizmetleri karşı
lı
ğı
nda alı
nacak ücretin taban ve tavanı
nıve
yapı
lacak ödemelere ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye, ilgili kişi ve kuruluşlardan bu
faaliyetlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeleri istemeye;
k)
Bu Karara dayanı
larak yapı
lacak düzenlemelerde öngörülen ve dı
ş
ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak UluslararasıGözetim
Şirketlerinin tabi olacaklarışartlarıSanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı
’nı
n görüşünü alarak
tespit etmeye, uluslararasıgözetim şirketi statüsü vermeye ve bu statüyü geri
almaya, bu şirketlerin faaliyet alanları
nıbelirlemeye ve faaliyetlerini denetlemeye;
l)
İ
hracata konu ürünlerin hedef pazarı
n taleplerini karşı
layacak nitelikte
ihracı
nıteminen bu ürünlerden gerekli görülenlerin çeşidini, yetiştirildikleri bölgenin
özelliklerini ve ulaşı
m durumunu göz önüne alarak uygun kesim, toplama ve ihraç
tarihlerini belirlemek üzere Müsteşarlı
kça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir
komisyon kurmaya;
m) Dı
ş ticarette teknik düzenleme ve standardizasyon işlemleri ile ilgili
olarak, ülke ihtiyaçları
nı
n ve ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları
inceleyerek sonuçlandı
rmaya, gerekli izinleri vermeye ve ilgili yönetmelik, tebliğve
talimatlarda gereken değişiklikleri yapmaya, uygunluk değerlendirmesi ve
belgelendirme işlemlerine istisna getirmeye ve bunun kapsamı
nıbelirlemeye;

Müsteşarlı
k yetkilidir.

İ
Kİ
NCİBÖLÜM
Teknik Mevzuatta Uygulama Birliği ve Dı
şTicarette Denetim
Teknik Mevzuatta Uygulama Birliği
Madde 5- Dı
şticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve
denetimlerin koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflı
ğıiçin uygulama birliği bu Karar
çerçevesinde sağlanı
r.
İ
thalat veya ihracata konu bir ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren kontrol
belgesi, uygunluk belgesi, tip onay belgesi, “CE” işareti ve “e” işareti gibi her tür belge
ve işaretle ilgili düzenlemeler, bu Karara istinaden yayı
mlanacak Yönetmelikler ve
Tebliğlerle dı
şticaret sistemine uyarlanmak üzere ilgili kuruluşlarca Müsteşarlı
ğa
bildirilir.
Dı
şTicarette Denetim
Madde 6- İ
thalata ve ihracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin teknik mevzuatı
na
ve/veya standardı
na uygun olup olmadı
ğı
nı
n denetimi bu Karar, 7/2/1967 tarihli ve
6/7677 sayı
lı Türk Standartları
nı
n Uygulanması Hakkı
nda Tüzük, teknik
düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller ve Müsteşarlı
kça
yayı
mlanacak yönetmelikler, tebliğler ve verilecek talimatlara göre yapı
lı
r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ürün Güvenliği ve İ
thalatçı
, İ
hracatçıve İ
lgili Kuruluşları
n Sorumluluğu
Ürün Güvenliği
Madde 7- İ
thalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli
olmasızorunludur.
Teknik düzenlemesine uygun ürün, güvenli ürün kabul edilir. Teknik düzenlemenin
bulunmadı
ğı hallerde ürünün güvenli olup olmadı
ğı ulusal veya uluslararası
standartlar, bunları
n olmamasıhalinde ise ilgili sektördeki iyi uygulama kodu veya
bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate
alı
narak değerlendirilir.
İ
thalatçı
nı
n Sorumluluğu
Madde 8- İ
thalatçı
, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli
olması
ndan sorumludur.

İ
hracatçı
nı
n Sorumluluğu
Madde 9- İ
hracatçı
, ihraç ettiği ürünün insan sağlı
ğı
, can ve mal güvenliği, hayvan ve
bitki yaşam ve sağlı
ğı
, çevrenin ve tüketicinin korunmasıgibi temel gerekler
bakı
mı
ndan ciddi ve yakı
n risk oluşturduğu tespit edilen durumlarda veya teknik
düzenlemesinde özel hükümler bulunan hallerde, ürünün ilgili teknik düzenlemeye
uygun ve/veya güvenli olması
ndan sorumludur.
İ
lgili Kuruluşları
n Sorumluluğu
Madde 10- İ
lgili kuruluşlar, bu Karar kapsamı
ndaki faaliyetlerin etkin, hı
zlıve
koordineli yürütülebilmesini teminen Müsteşarlı
kça oluşturulan enformasyon ve
bildirim sistemlerine katı
lmak ve gerekli işbirliğini sağlamaktan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye ile Avrupa Birliği Arası
nda Malları
n Serbest Dolaşı
mı
Madde 11- Avrupa Birliği’nin ortak mevzuatı
na ve/veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin
ulusal mevzuatı
na uygun olarak üretilmişve/veya serbest dolaşı
ma girmişGümrük
Birliği kapsamı
ndaki ürünlerin ithali engellenemez ve kı
sı
tlanamaz.
Bu hüküm; kamu ahlakı
, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve
bitki sağlı
ğı
nı
n korunması
; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşı
yan ulusal
hazinelerin veya sı
nai ve ticari mülkiyetin korunmasıgerekçeleriyle malları
n ithaline,
ihracı
na veya transit geçişine getirilecek yükümlülüklere, yasaklamalara veya
kı
sı
tlamalara engel teş
kil etmez.
Bu kı
sı
tlama veya yasaklamalar, ticarete gereksiz engel teşkil edecek ve ithal
ve yerli ürünler arası
nda ayrı
mcı
lı
k yaratacak şekilde kullanı
lamaz.
İ
kinci fı
krada belirtilen kı
sı
tlama ve yasaklamaları
n gerekçeleri, ilgili mevzuat
ve Gümrük Birliğince öngörülen bildirim prosedürleri takip edilerek Avrupa Birliği
Komisyonu’na bildirilir.
Yukarı
da belirtilen hususlara ilişkin esaslar Yönetmelikle belirlenir.

BEŞİ
NCİBÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Alı
nacak Önlemler
Madde 12- Dı
ş ticarete konu bir ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu
belgelenmişolsa dahi, denetimi yapan kuruluşça teknik mevzuata aykı
rıve/veya
güvensiz olduğunun tespiti halinde, masraflarıithalatçı
dan veya ihracatçı
dan

karşı
lanmak üzere, riskle orantı
lıolarak aşağı
daki önlemlerden biri veya birkaçı
alı
nı
r:
a)

Ürünün ithalatı
na veya ihracatı
na gümrük idaresince izin verilmemesi;

b)
Ürünün teknik mevzuata uygunsuzluğunun ve/veya güvensizliğinin
ithalatçıveya ihracatçıtarafı
ndan giderilmesinin mümkün olduğu hallerde bunu
sağlamak için ithalatçı
nı
n veya ihracatçı
nı
n uyarı
lması
;
Ürünün ithalatçıveya ihracatçıtarafı
ndan güvenli hale getirilmediği veya ürünün
güvenli hale getirilmesinin imkansı
z olmasıdurumunda, taşı
dı
ğırisklere göre ürünün
kı
smen veya tamamen bertarafı
nı
n sağlanması
.
Uygulanacak Müeyyideler
Madde 13- Bu Karar ve bu Karara istinaden yayı
mlanacak yönetmelik, tebliğve
talimatlar ile taahhütnamelere aykı
rıdavrananlar, sahte belge kullananlar ve
belgelerde tahrifat yapanlar hakkı
nda ilgili mevzuat hükümleri saklıkalmak üzere,
fiilin ağı
rlı
ğı
na göre ayrı
ca aşağı
daki müeyyidelerden biri veya birkaçıuygulanı
r:
a) Firmanı
n uyarı
lması
;
b) Firmanı
n bu Karara istinaden yayı
mlanan mevzuat kapsamı
nda tanı
nan
muafiyetlerden süreli veya süresiz men edilmesi;
c) Firmanı
n ithalatı
nı
n süreli veya süresiz durdurulması
;
d) Uluslararasıgözetim şirketlerinin faaliyetten süreli veya süresiz men
edilmesi veya statüsünün geri alı
nması
;
e) Taahhütname alı
nan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün CIF
değerinin % 60’ı
nı
n, firmanı
n bağlıbulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satı
ş kuru üzerinden
hesaplanacak TL karşı
lı
ğı
nı
n, 6183 sayı
lıAmme Alacakları
nı
n Tahsil Usulü Hakkı
nda
Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir
kaydedilmesi.
Bu madde kapsamı
nda uygulanacak müeyyideler, firmanı
n uyarı
lmasıve
parasal müeyyide hariç, Resmî Gazete'de yayı
mlanı
r.
Yürürlükten Kaldı
rı
lan Mevzuat
Madde 14 - 1/2/1996 tarihli ve 22541 mükerrer sayı
lıResmî Gazete’de yayı
mlanan,
8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayı
lıBakanlar Kurulu Kararıeki Dı
şTicarette Teknik
Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararıyürürlükten kaldı
rı
lmı
ştı
r. İ
lgili
mevzuatta söz konusu Karara yapı
lan atı
flar bu Karara yapı
lmı
şsayı
lı
r.
Yürürlük
Madde 15 - Bu Karar yayı
mıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 - KararıDı
şTicaret Müsteşarlı
ğı
nı
n bağlıolduğu Bakan yürütür.

