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03 EKİM 2022 

 

TİCARET BAKANLIĞI 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

Konu: TAREKS Başvurularında Gümrük Değişikliği, 

 

Derneğimiz üyelerinden gelen vaki taleplerden, güvenlik, teknik mevzuata ve 

standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketiciyi ve üreticiyi korumak amacıyla 

gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda 

yapılmasına imkân veren web tabanlı bir uygulama olan TAREKS sistemi üzerinden yapılan 

başvurularda; 

 

 “A” Gümrük denetimi altındaki bir Deniz ya da havayoluna limanı geçici 

depolama sahasında Gümrük gözetimi altında bulunan eşya için yapılan başvurunun 

sonuçlanmasına müteakip, aynı eşyanın Liman ardiye giderleri, Demuraj giderleri, Fiziki 

teslim şartları gibi nedenler ile “B” Gümrük idaresi denetimi altındaki bir antrepoya 

aktarılması sonucu,  

 

 “A” Gümrük idaresine bağlı bir geçici depolama yada antrepoda gümrük 

gözetimi altında bulunan eşya için yapılan başvurunun sonuçlanmasına müteakip, ilgili 

antreponun yada geçici depolama yerinin, mali, fiziki yada stratejik hedefler doğrultusunda 

“B” Gümrük idaresi denetimi altında faaliyet göstermeye başlaması sonucu, 

 

“A” Gümrük idaresinden başvurusu yapılmış ve sonuçlanmış olan TAREKS referans 

numaraları “B” Gümrük idaresinde kullanılamamaktadır. Bu tip durumlarda, TAREKS 

Başvurusunun tekraren yapılması, özellikle "CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI 

ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ -ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 

2022/9 kapsamında bulunan ürünlerin fiziki denetimlerini yürüten TSE ile olan sürecin yeni 

baştan başlatıldığı, üyelerimizin bu tip işlemlerde mükerrer başvuru yapmalarından sebep ile 

mükerrer maliyetler ve kıymetli zaman kayıpları yaşadıkları, TSE ile yaşanan süreçte, aynı 

eşya için başvuru yapıldığının ispatına yönelik bürokratik süreçler ile karşılaştıkları ve bazı 

üyelerimizin de TAREKS sisteminin bu tip değişikliklere müsaade etmediği bilinciyle, 

Gümrük denetimi altında bulunan geçici depolama ve antrepolara yüksek ardiye tutarları ile 

taşıyıcı firmalara fahiş demuraj bedelleri ödemek zorunda kaldıkları bildirilmektedir. 

 

Bakanlığımızın internet sitesinde de yer aldığı üzere “TAREKS ile ihracat ve 

ithalatta gerçekleştirilen denetimlerin, ekonomik ve ticari hayatın gereklerine uygun, en son 

teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir hizmet anlayışıyla yürütülmesi 

amaçlanmaktadır. Böylece, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, maliyetlerin 

azaltılması, denetim başvuru ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve yeknesaklaştırılması 

sağlanmaktadır.” İfadelerine yer verilmektedir. Ayrıca TAREKS sisteminden alınan 

uygunluklar, Bakanlığımızın belirlediği Risk kriterlerine uygun olarak, söz konusu kriterleri  
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sağlayan veya fiziki denetimler, tahliller ve testler ile mevzuata uygunluğunu ispat edici 

belgelerin ibrazı sonucu eşyanın bizzati kendisine verilmektedir. 

 

Takdir olunur ki, denetimden kaynaklanan bürokratik işlemlerden kaynaklanan 

Operasyonel maliyetler, eşyanın birim maliyetine eklenmekte ve maalesef bu maliyetler 

dolaylı olarak tüketiciye yansıtılmaktadır. Ayrıca, Gümrük denetimi altında faaliyet gösteren 

bir özel antrepo sahibi olmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin önünde haksız rekabete 

neden olacak külfetli maliyet kalemleri haline dönüşmektedir. 

Bu itibarla, Geçtiğimiz günlerde, TAREKS başvurusu esnasında, hatalı girilen ürün 

kodunun düzeltilebilmesine yönelik yapılan ve tüm taraflarca memnuniyetle desteklenen 

teknik iyileştirmenin, Gümrük idaresi değişikliği bazında da genişletilmesi hususunun 

yerinde olacağı ve yukarıda zikredilen olumsuzlukları minimuma indireceği ön görüsü ile;  

 

Gereği hususunu bilgilerinize arz ederiz. 
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