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BÖLÜM I 

 

1. KAPSAM VE YASAL DAYANAK 

 
Bu Rehber, 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tekstil, 

Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 

2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)” 

kapsamında yer alan ürünlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden 

gerçekleştirilecek fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslarının 

belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır 

  

Rehber’de yer alan esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat 

kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz. 

 

 

BÖLÜM II 

 

1.İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI  

1.1.İthalatçı Firmanın Başvurusu 

 

İthalat denetim başvuruları Tebliğin ekinde yer alan “Denetime Tâbi Ürünler Listesi” 

kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4’üncü fıkrası 

çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır. 

  

Başvuruda Tebliğ’in 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına 

işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza 

Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak 

TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, 

TAREKS tarafından firmaya, sadece ilgili denetim birimi nezdindeki işlemlerini takip 

edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.  

1.2. Muafiyet ve İstisnalar 

 

İthalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 6’ncı 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;  

 

a. A.TR belgesine sahip,  

b. Geri gelen eşya muhteviyatı,  

c. 9/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki  4458 sayılı Gümrük 

Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen, 

ürünler fiili denetimden muaftır.  

 

Ancak, Tebliğ’in 6’ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede 

gerektiğinde yukarıda zikredilen “c” bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki 

başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra 

firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, 

ilgilisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru yapıp 

yapmadığı gibi durumlar da dikkate alınır.  
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1.3. Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim  

 

Denetim başvuruları elektronik ortamda yapılır ve risk analizi sonucunda fiili denetime konu 

olan başvurular elektronik ortamda sonuçlandırılır. 

 

1.3.1. Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması  

 

Tebliğe göre, fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğin 2 sayılı ekinde yer alan “Fiili 

Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler” listesinde 

belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda 

TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması 

durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem 

tarafından ilave 10 iş günü süre verilir.  

 

Başvuru kapsamında yüklenmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin esaslar Bölüm 1.3.3 ve 

1.3.4’te düzenlenmiştir.  

 

Kullanıcının herhangi bir nedenle bu işlemi elden yapma talebi dikkate alınmaz. Bu husustaki 

istisna 1.3.2’de izah edilmiştir.  

 

Yukarıda zikredilen sürelerden yararlanılmaması halinde başvuru TAREKS tarafından 

otomatik olarak “İptal: Belge Eksikliği Sonucu” ile sonuçlandırılır. Bu şekilde 

sonuçlandırılan ürünler için kullanıcılar TAREKS’e yeniden başvuru yapabilir.  
 

1.3.2. Başvuru Belgelerinin Sunulması 

 

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması 

halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi 

durumunda, Bölge Müdürlüklerine elden sunulur. 

 

1.3.3. Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken 

Belgeler 

 

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*) 

  

- Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR 

Belgesi, CIM Taşıma Belgesi ) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam 

beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda) 

  

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)  

 

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)  

 

2. Fatura veya proforma fatura (*)  

 

3. Ürünlerin 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 

uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartları sağladığını gösterir 

test raporu ve ürünleri tanıtıcı doküman 
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* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı 

örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur. 
 

1.3.4. Başvuru Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin Esaslar  

 

Elektronik ortamda veya 1.3.2’de belirtilen durumda Bölge Müdürlüklerine elden sunulması 

gereken, ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin (test raporları) 

ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi 

numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak 

onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu 

durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. 

olmalıdır) kurulmalıdır. 

 

Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir 

başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;  

 

a) Birden fazla GTİP  

b) Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,  

c) İmalatçıları farklı ürünler,  

 

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları 

gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e 

bir defa yüklenmesi yeterlidir. 

  

Kullanıcıların başvuru esnasında ibraz ettikleri belgelerin Bölge Müdürlüklerine ayrıca 

sunulması istenmeyecektir. Elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde başvuruya ilişkin 

belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, Bölge 

Müdürlüklerine orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir. 

 

2. DENETİM SÜRECİ 

2.1. Denetim İşlemleri  

 
Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu 

başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak 

adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususlardan birkaçını kapsayacak şekilde 

yapılır. 

 

 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü 

 Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü 

 Fiziki Muayene 

 Laboratuvar Testi 

 
Öncelikle TAREKS başvuru bilgilerinin kontrol edilmesi sağlanır ve kapsam kontrolü yapılır. 

Ürünlerin ilgili mevzuatın kapsamında olduğunun anlaşılmasını müteakip ürüne ait bilgi ve belgeler 

ilgili mevzuat çerçevesinde incelenir. Laboratuvar testi ise TAREKS tarafından yapılan risk analizi 

sonucunda veya ürünlerin ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüphe oluşması halinde 

mümkün olmaktadır. 
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2.2 İptal İşlemleri 

 

İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların 

düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine imkân sağlayan bir işlemdir. 

 

İptal işlemlerinde izlenecek yöntem aşağıda belirtilmektedir: 

 

- Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak denetmen tarafından yapılabilecek olup, 

bu durumdaki başvuruların iptali için firmaların denetmen ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

- “Belge Bekleniyor” aşamasındaki başvuruların veya denetim işlemleri sonuçlandırılmış, 

referans numarası oluşturulmuş ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik 

başvuruların iptal işlemi, sorgulama ekranında, “iptal” sekmesi kullanılmak suretiyle 

kullanıcılar tarafından yapılabilecektir. 

- Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS 

başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni 

TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) firmalarca 

iptal edilmesi mümkün değildir. 

 

Başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması 

durumunda, kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya 

dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılır. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat 

denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “Red” ile diğer durumlarda firmanın 

yaptığı hatayı düzeltmesini teminen “İptal” ile sonuçlandırılır. 

 

Bölge Müdürlüğü tarafından denetime veya teste tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, 

denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde 

aynı partinin TAREKS tarafından tekrar teste yönlendirilmesi halinde, ikinci başvurunun iptal 

edilen başvurunun devamı olduğu dikkate alınarak denetimlerin test yapılmadan 

sonuçlandırılması gerekmektedir. 

2.3. Mükerrer Başvurular 

 

Denetimi ret ile sonuçlandırılmış başvuru konusu ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da 

denetimi devam eden bir başvuru/başvuru kalemi konusu ürünler için denetimden kaçınmak 

amacıyla TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması/kalem açılması mükerrer başvuru 

olarak tabir edilir. Bu durum risk analizinin etkin ve doğru çalışmasını engellemektedir. 

 

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi 

hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın; 

 

• Söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, 

firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), 

firma/kullanıcının denetmen tarafından derhal e-posta ile bilgilendirilmesi ve iptal işleminin 

denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi, 

• Bahse konu e-posta mesajında ve kullanıcı ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, 

kullanıcıya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS’ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler 

için yeni bir başvuru yapılmaması aksi takdirde ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide 

uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması şeklinde yürütülmesi gerekmektedir.  

 

 

Bu çerçevede, denetimi devam eden ürünler için mükerrer başvuru yapılması durumunda, 
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• Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene “mükerrer başvuru öncesinde 

yapılmış yazılı bir iptal başvurusu” bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, 

 

gerekmektedir. 

 

Denetimi ret ile sonuçlandırılmış ürünler için mükerrer başvuru yapılması durumunda ise 

konunun açıklamalarıyla birlikte Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

2.4. Kapsam Kontrolü 

 

Tebliğin ekinde (Ek-1) bulunan GTİP’ler kapsamı ürünler arasında yer alan, ilgili test veya 

testlerin yapılabildiği tüm ürünler Tebliğ kapsamındadır.  

 

2.5. Kapsam Dışı Durumlar 

 

GTİP olarak Tebliğin ekinde (Ek-1) yer almakla birlikte, ürünün imal edildiği materyallerin 

niteliğine göre testlerin yapılamadığı ürünler kapsam dışıdır. Fiili denetime yönlendirilerek 

teste gönderilen ürünlere ilişkin, ürünün niteliğinden kaynaklı olarak akredite laboratuvar 

tarafından testlerin yapılamadığına ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğüne bir yazı iletilmesi 

durumunda başvuru kapsam dışı sonuçlandırılır. 

2.6. Başvuru Belgelerinin Kontrolü 

2.6.1. Test Raporları 

 

Başvuru konusu ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, 

TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya ilgili Bölge Müdürlüklerine sunulan bilgi ve 

belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir.  Firmalar 

tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 

Yönetmeliğin “Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve 

Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar” başlıklı Ekinde (Ek-17) belirtilen limitlere uygun olarak test 

raporu sunulması gerekmektedir. 

 

Ürün girdileri için alınan test raporları ise nihai ürün ve girdi arasında illiyet bağı kurulabilmesi 

halinde kabul edilir. 

 

Sunulan test raporlarını düzenleyen laboratuvarların ilgili testler için akredite olması 

gerekmektedir. 

 

3. LABORATUVAR TESTİ 

3.1. Numune Alınması ve Numunenin Laboratuvara Sevki 

 

Firmalar tarafından test raporunun sunulamadığı ya da Denetmen tarafından ürünlere yönelik 

sunulan test raporlarından şüphe duyulması (illiyet bağı kurulamaması, çelişkili durumlar) 

hallerinde, ithalatçının talebi doğrultusunda ve masrafları ithalatçı tarafından karşılanması 

şartıyla denetmenlerce ürünlerden numune alınarak teste gönderilir. Numuneler akredite 

laboratuvarlardan birisine, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından “sırayla” ve "dönüşümlü” olarak 
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gönderilir. Denetimler söz konusu test sonucuna göre neticelendirilir. Alınan numunenin 

sonucu temsil ettiği bütün kalemler için geçerli olacaktır. 

 

Numune sayısının asgaride tutulması esastır. Numune alma tutanağı ithalatçı veya yetkili 

temsilcisi tarafından imzalanacaktır. Bu aşamada temsilcinin vekâletnamesi kontrol edilecek, 

taahhütnamenin altına firma temsilcisi el yazısıyla “okudum” yazarak imzalayacak, mümkünse 

alınan numunelerin fotoğrafı çekilecektir. 

 

Şahit numuneler Bölge Müdürlüğünde muhafaza edilir. İtiraz süresi sonunda ithalatçı veya 

temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilir. 

 

Test sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, şahit numuneler yeniden teste tabi tutulmak üzere 

akredite bir test kuruluşuna gönderilir. Söz konusu numunelerin testlerinin yurtiçinde 

yapılabildiği durumlarda, bahse konu ürünlerin yurtdışında test edilmesi talepleri kabul 

edilmeyecektir. 

 

Test numunesi Bölge Müdürlüğü tarafından laboratuvara PTT kargo ile gönderilir. İthalatçının 

talebi halinde numuneler, masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak üzere hızlı kargo şirketiyle 

gönderilebilir. Bu durumda ürünler kargo şirketine Bölge Müdürlüğü tarafından teslim edilir. 

Test masrafları test sonucundan bağımsız olarak ithalatçı tarafından karşılanır. 

3.2. Test İşlemleri 

 

Ürünlerin test işlemleri EK-2’de yer alan usullere göre gerçekleştirilecektir. 

 

4.DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI 

4.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması  

 
Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru 
“Kabul” ile sonuçlandırılır ve sistem ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans 
numarası oluşturulur. 
 
Fiili denetim sonucunda ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında başvuru “Kapsam 
Dışı: Denetim Sonucu” ile sonuçlandırılır ve sistem de ürünün ithal edilebileceğine dair 
TAREKS referans numarası oluşturulur. 

4.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması 

 
Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit 
edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen süreye rağmen 
talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulamaması 
durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve 
denetimin sonucu TAREKS‟te beyan edilir. Keyfiyet red sebebini içeren bir yazıyla gümrük 
idaresine bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.  
 
Firmalar TAREKS üzerinde yer alan itiraz butonu yoluyla test sonucuna 7 iş günü içinde itiraz 
edebilirler. İtiraz halinde test sonucuna bakılmaksızın test masraflarının firmaca 
karşılanacağına dair TAREKS’e dilekçe yüklenir.  
 
Bölge Müdürlüğü tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin 
uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer 
denetmen notları, “Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu” başlığı altına eklenir. Bu yolla 
Bakanlık söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.  
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4.3 Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin 

Değerlendirilmesi  

 
Firmaların başvurunun “red” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun “Red: 
Denetleme sonucu” ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu 
yapılamayacağı hususu da dâhil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek 
başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı taleplerinin alınması gerekmektedir.  
 

4.4 Firmaların, Denetimi “Red” İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme 

Talepleri  

Belgelerin zamanında sunulamaması ve başvurunun red ile sonuçlandırılması talepleri 

nedeniyle red ile sonuçlandırılan başvurular hakkında ilgili ithalatçı tarafından eksikliklerin 

giderildiğine dair ilgili Denetim Birimine başvuru yapılması gerekmektedir. Bakanlığımızca 

yapılacak değerlendirme sonucunda yeniden denetime açılan başvurularda sunulacak belgelerin 

Rehberin 2’inci maddesine uygun olması icap etmektedir. Ayrıca yeniden denetime açılan 

başvurular kapsamında 120 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini 

ivedilikle sunması istenecektir. 
 

4.5. Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri  

 

Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan 

ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük 

Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Bakanlığın uygun 

görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları 

ve başvuruyu TAREKS’de “Yardım” sekmesinde yer alan “Transit İzni” başlığına uygun olarak 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 
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5. EKLER: 

 

EK 1: NUMUNE ALMA TUTANAĞI  

 

 

NUMUNE ALMA TUTANAĞI 

 

 

 

 İthali yapılmak üzere ....................... firması tarafından beyanı yapılan ............ 

G.T.İ.P.’li ve aşağıda bilgileri yer alan üründen .......... sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi 

Tebliği çerçevesinde yapılacak laboratuar analizinde kullanılmak üzere …... takım mühürlü 

numune alınmıştır.  

 

 Söz konusu numunelerin ... takımı Ürün Denetmenleri………. Bölge Müdürlüğünde 

şahit numune olarak, ... takımı laboratuara gönderilmek üzere analiz numunesi olarak ve ... 

takımı da firma sahibine/temsilcisine teslim edilmek üzere alınmıştır. 

 

  

Numunenin alındığı tarih ve saat: 

Cinsi : 

Markası : 

Takımı oluşturan adet/miktar: 

 

 

 

Ticaret Denetmeni                      Firma Temsilcisi 

(Kaşe-Mühür-İmza)              (Kaşe-İmza) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

TAAHHÜTNAME 

 

İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan laboratuar testlerinin uygun çıkması ve denetim sonucunun 

tarafımıza bildirilmesinin ardından, denetim için alınan numuneyi 7 (yedi) gün içerisinde 

almadığımız takdirde, söz konusu numunelere ilişkin herhangi bir hak iddia etmeyeceğimizi 

kabul ve taahhüt ederiz.  

                                                                                                               Firma Temsilcisi  

                                                                                                                    (Kaşe-İmza) 
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EK 2: 2021/18 SAYILI ÜGD TEBLİĞİ KAPSAMI ÜRÜNLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN AYRINTILI LİSTE 

 

FASIL G.T.İ.P. G.T.İ.P. Tanımları Test Edilmesi 

 Gereken 

Ürünler 

Numune Alma Usulü 

ve 

Alınacak Numune 

Miktarı (alan ya da 

ağırlık olarak) 

Gerekli Testler Limit 

Değer 

42 4202.11.10.00.12 Terkip yoluyla elde 

edilen deri ve 

köseleden olanlar 

Eşyanın  

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

4202.12.19.00.00  Diğerleri 

4202.19.10.00.00 Aluminyumdan 

olanlar 

4202.19.90.10.00 Ahşaptan veya 

nikelden olanlar 

4202.19.90.90.00 Diğerleri 

4202.21.00.00.00 Dış yüzleri tabii veya 

terkip yoluyla elde 

edilen deri, kösele 

veya rugandan 

olanlar 

4202.22.10.00.00 Plastikten mamul 

madde 

yapraklarından 

yapılmış olanlar 

4202.22.90.10.00 Elastiki veya 

kauçuklu olmayan 

örme eşyadan olanlar 

4202.22.90.90.00 Diğerleri 
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4202.29.00.00.00 Diğerleri 

4202.31.00.00.00 Dış yüzleri tabii veya 

terkip yoluyla elde 

edilen deri ve 

köseleden veya 

rugandan olanlar 

4202.32.10.00.00 Plastikten mamul 

madde 

yapraklarından 

yapılmış olanlar 

4202.39.00.10.00 Aluminyumdan, 

dökme demir veya 

çelikten veya 

çinkodan olanlar 

4202.39.00.40.00 Nikelden olanlar 

4202.39.00.90.00 Diğerleri 

4202.91.80.00.00 Diğerleri 

4202.92.15.00.00 Müzik aletleri 

mahfazaları 

4202.92.19.00.00 Diğerleri 

4202.99.00.10.00 Aluminyumdan, 

dökme demir veya 

çelikten veya 

çinkodan olanlar 

4202.99.00.20.00 Ahşap olanlar 

4202.99.00.40.00 Nikelden olanlar 

4202.99.00.90.00 Diğerleri 

4203.10.00.00.23 Kaban, Mont, Ceket 
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4203.21.00.00.11 Tabii deri ve 

köseleden olanlar 

4203.21.00.00.12 Terkip yoluyla elde 

edilen deri ve 

köseleden olanlar 

4203.29.10.00.11 Tabii deri ve 

köseleden olanlar 

4203.29.10.00.12 Terkip yoluyla elde 

edilen deri ve 

köseleden olanlar 

4203.29.90.00.00 Diğerleri 

4203.30.00.00.11 Tabii deri ve 

köseleden olanlar 

4203.30.00.00.12 Terkip yoluyla elde 

edilen deri ve 

köseleden olanlar 

4203.40.00.00.11 Tabii deri ve 

köseleden olanlar 

4203.40.00.00.12 Giyim eşyasının diğer 

aksesuarı-terkip 

yoluyla elde edilen 

deri ve köseleden 

olanlar 

4205.00.90.00.11 Tabi deri ve 

köseleden diğer eşya 

4205.00.90.00.12 Terkip yoluyla elde 

edilen deri ve 

köseleden olanlar 
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43 4303.10.90.00.15 Giyim eşyası 

aksesuarı olarak 

kullanılan kürk 

mamulleri 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

4303.90.00.00.19 Diğerleri 

4304.00.00.00.12 Taklit kürkten mamul 

eşya 

50 5007.20.31.00.00 Bez ayağı (düz 

dokunmuş) 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

5007.20.39.00.00 Diğerleri 

5007.20.41.00.00 Seyrek dokunmuş 

5007.20.59.00.00 Boyanmış 

5007.20.71.00.00 Baskılı 

5007.90.10.00.00 Ağartılmamış, 

temizlenmiş veya 

ağartılmış 

5007.90.50.00.00 Farklı renkteki 

ipliklerden 

52 5207.10.00.00.00 Ağırlık itibariyle % 

85 veya daha fazla 

pamuk içerenler 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

5209.11.00.00.00 Bez ayağı 

5212.14.90.00.00 Başka surette karışık 

olanlar 
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5212.23.90.00.00 Başka surette karışık 

olanlar 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

53 5307.20.00.00.00 Çok katlı bükülü 

(rötor) veya katlı 

bükülü (kable) 

iplikler 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

5311.00.90.49.00 Diğerleri 

54 5407.61.50.90.11 Döşemelik mensucat Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

5408.10.00.10.00 Elastiki mensucat 

(kauçuk ipliklerle 

birleştirilmiş 

dokumaya elverişli 

maddelerden olanlar) 

5408.10.00.90.19 Diğerleri 

5408.22.90.90.12 Perdelik mensucat 

5408.22.90.90.19 Diğerleri 
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5408.23.00.90.19 Diğerleri 

56 5602.90.00.00.00 Diğerleri Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

5607.90.90.90.00 Diğerleri 

57 5702.39.00.00.11 Pamuktan Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

5702.92.90.00.00 Diğerleri 

5702.99.00.00.11 53.03 pozisyonundaki 

jüt ve bitki iç 

kabuklarının 

dokumaya elverişli 

liflerinden olanlar 

5702.99.00.00.12 Pamuktan olanlar 

5705.00.30.00.00 Sentetik veya suni 

dokumaya elverişli 

maddelerden 

58 5804.10.90.90.00 Diğer fasoneli tüller 

ve ağ mensucat 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 5808.90.00.90.00 Diğerleri 
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5810.10.90.00.00 Diğerleri bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

5810.91.90.00.00 Diğerleri 

5810.92.10.00.00 Kıymeti  kg.da (net 

ağırlık) 17,50 Euro'yu 

geçenler 

5810.92.90.00.00 Diğerleri 

5811.00.00.99.00 Diğerleri 

59 5905.00.90.39.00 Diğerleri Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

5907.00.00.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış 

veya kaplanmış diğer 

mensucat; tiyatro 

dekorları, atölye 

fonları veya benzeri 

işler için boyanmış 

bezler "tualler" 

60 6004.10.00.00.11 Sentetik liflerden 

olanlar 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 
6004.10.00.00.11 Sentetik liflerden 

olanlar 
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6005.37.00.00.00 Diğerleri, boyanmış materyalleri ve 

aksesuarları. 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

6005.37.00.00.00 Diğerleri, boyanmış 

61 6102.30.10.00.00 Mantolar, kabanlar, 

kolsuz ceketler, 

pelerinler ve benzeri 

eşya 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

6103.22.00.00.00 Pamuktan 

6103.32.00.00.00 Pamuktan 

6103.42.00.00.00 Pamuktan 

6104.22.00.00.00 Pamuktan 

6104.41.00.00.00 Yünden veya ince 

hayvan kıllarından 

6104.42.00.00.00 Pamuktan 

6104.43.00.00.19 Diğerleri 

6104.44.00.00.19 Diğerleri 

6104.52.00.00.00 Pamuktan 

6104.53.00.00.00 Sentetik liflerden 

6104.59.00.00.11 Suni liflerden etekler 

6104.59.00.00.13 Dokumaya elverişli 

diğer maddelerden 

etekler 



17 

 

6104.62.00.00.00 Pamuktan 

6105.20.10.00.00 Sentetik liflerden 

6106.10.00.00.00 Pamuktan 

6106.20.00.00.00 Sentetik veya suni 

liflerden 

6107.21.00.00.00 Pamuktan 

6108.31.00.00.00 Pamuktan 

6108.32.00.00.00 Sentetik veya suni 

liflerden 

6108.91.00.00.00 Pamuktan 

6109.90.20.00.12 Sentetik veya suni 

liflerden 

6109.90.90.00.00 Diğerleri 

6110.20.91.00.00 Erkekler ve erkek 

çocuklar için 

6110.30.10.00.00 Yuvarlak, balıkçı 

veya "polo" yakalı 

hafif ince örme kazak 

ve süveterler 

6110.30.91.00.00 Erkekler ve erkek 

çocuklar için 

6110.30.99.00.00 Kadınlar ve kız 

çocuklar için 

6110.90.90.00.00 Diğerleri 

6111.30.90.00.00 Diğerleri 

6113.00.90.00.00 Diğerleri 

6115.21.00.00.00 Sentetik liflerden (tek 

katı 67 desiteksten az 

olanlar) 

6115.30.19.00.00 Diğerleri 
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6116.10.80.00.00 Diğerleri 

6116.91.00.00.00 Yünden veya ince 

hayvan kıllarından 

6116.93.00.00.00  Sentetik liflerden 

6116.99.00.00.00 Dokumaya elverişli 

diğer maddelerden 

6117.10.00.00.00 Şallar, eşarplar, 

boyun atkıları, 

kaşkollar, peçeler, 

duvaklar ve benzeri 

eşya 

6117.80.10.19.00 Diğerleri 

62 6201.12.10.00.14 Kolsuz ceketler Eşyanın  

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

6201.13.90.00.13 Kabanlar 

6201.92.00.00.18 Diğerleri 

6202.12.90.00.19 Diğerleri 

6202.13.10.00.19 Diğerleri 

6203.32.90.00.00 Diğerleri 

6203.33.90.00.00 Diğerleri 

6203.41.10.00.00 Pantolonlar ve kısa 

pantolonlar 

6203.42.35.00.00 Diğerleri 

6203.42.90.00.00 Diğerleri 

6203.43.19.00.00 Diğerleri 

6203.49.90.00.00 Diğerleri 

6204.13.00.00.00 Sentetik liflerden 

6204.33.90.00.00 Diğerleri 

6204.39.90.00.00 Diğerleri 

6204.42.00.00.18 Diğerleri 
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6204.43.00.00.19 Diğerleri 

6204.44.00.00.19 Diğerleri 

6204.49.10.00.19 Diğerleri 

6204.49.90.00.00 Diğerleri 

6204.52.00.00.18 Diğerleri 

6204.53.00.00.00 Sentetik liflerden 

6204.59.10.00.00 Suni liflerden 

6204.59.90.00.00 Diğerleri 

6204.62.39.00.00 Diğerleri 

6204.62.90.00.00 Diğerleri 

6204.63.90.00.00 Diğerleri 

6206.30.00.00.18 Diğerleri 

6206.30.00.00.28 Diğerleri 

6206.40.00.00.11 Bluzlar 

6206.40.00.00.12 Gömlekler 

6206.40.00.00.13 Gömlek-bluzlar 

6206.90.90.00.11 Bluzlar 

6208.21.00.00.11 Gecelikler 

6208.91.00.00.00 Pamuktan 

6209.20.00.00.19 Diğerleri 

6209.90.90.00.19 Diğerleri 

6210.20.00.00.00 6201.11 ila 6201.19 

Alt pozisyonlarında 

tanımlanan cinsteki 

diğer giyim eşyası 

6211.42.90.00.00 Diğerleri 

6211.43.90.00.00 Diğerleri 
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6212.10.10.00.00 Bir sütyen ve bir 

külot ihtiva eden 

setler 

6212.10.90.00.00 Diğerleri 

6212.90.00.00.19 Diğerleri 

6214.10.00.00.00 İpekten veya ipek 

döküntülerinden 

6214.20.00.00.00 Yünden veya ince 

hayvan kıllarından 

6214.30.00.00.00 Sentetik liflerden 

6214.40.00.00.00 Suni liflerden 

6214.90.00.00.00 Dokumaya elverişli 

diğer maddelerden 

6216.00.00.00.00 Eldivenler, tek 

parmaklı eldivenler 

ve parmaksız 

eldivenler 

6217.10.00.00.11 El yapımı olanlar 

6217.10.00.00.19 Diğerleri 

6217.90.00.19.00 Diğerleri 

6217.90.00.90.00 Diğerleri 

63 6302.21.00.00.11 Batik metodu ile elde 

baskı yapılmış olanlar 

Tenle temas eden 

deri kısımlarına  

Krom VI testi 

uygulanır. 

 

Tenle temas 

edebilecek metal 

malzemeler 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

6302.21.00.00.19 Diğerleri 

6302.31.00.00.00 Pamuktan 

6302.32.90.00.00 Diğerleri 

6302.39.20.00.00 Keten veya ramiden 

6302.39.90.00.00 Dokumaya elverişli 

diğer maddelerden 
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6302.40.00.00.00 Masa örtüleri (örme 

veya kroşe) 

haricindeki 

bütün 

kısımlarına DOT 

testi uygulanır 

 

Ayakkabıların 

sadece tenle 

temas eden iç 

kısımlarına 

fitalat testi 

uygulanır 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

6302.51.00.00.00 Pamuktan 

6302.53.90.00.00 Diğerleri 

6302.91.00.00.00 Pamuktan 

6302.99.90.00.19 Diğerleri 

6304.19.90.90.19 Diğerleri 

6304.91.00.00.19 Diğerleri 

6304.92.00.90.19 Diğerleri 

6304.99.00.00.19 Diğerleri 

6307.90.91.00.00 Keçeden 

6307.90.10.00.19 Diğerleri 

6307.90.98.00.19 Diğerleri 

64 6401.10.00.00.00 Metalden koruyucu 

burunlu ayakkabılar 

Tenle temas eden 

deri kısımlarına  

Krom VI testi 

uygulanır. 

 

Tenle temas 

edebilecek metal 

malzemeler 

haricindeki 

bütün 

kısımlarına DOT 

testi uygulanır 

 

Ayakkabıların 

sadece tenle 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo, DOT, 

KROM VI, 

FİTALAT 

AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz. 

 

DOT: 

 

Dioktikalay bileşikleri 

halka tedarik veya 

kullanım amacıyla,  

6401.92.10.00.00 Yüzü kauçuktan 

olanlar 

6401.92.90.00.00 Yüzü plastik 

maddeden olanlar 

6402.19.00.00.00 Diğerleri 

6402.20.00.00.00 Ayakkabıların 

yüzündeki kayışların 

veya ince şeritlerin 

tabandaki deliklerden 

geçirilmek suretiyle 

ayakkabı yüzünün 

tabana tutturulduğu 

diğer ayakkabılar 
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6402.91.10.00.00 Koruyucu metal 

burun ile mücehhez 

olanlar 

temas eden iç 

kısımlarına 

fitalat testi 

uygulanır 

ayakkabı veya cilt ile 

temas eden ayakkabı 

parçalarında ağırlıkça 

kalay içeriği % 0,1'den 

daha fazla 

konsantrasyonlarda 

kullanılamaz. 

 

KROM VI: 

 

Cilt ile temas eden deri 

ayakkabılar ve deri 

parçası içeren 

ayakkabılar, derinin 

toplam kuru ağırlığının 3 

mg/kg (ağırlıkça % 

0,0003) ya da daha fazla 

konsantrasyonlarda Krom 

VI içeremez. 

 

FİTALAT: 

 

KKDİK Yönetmeliği EK-

17'de belirtilen DEHP, 

DBP, BBP, DINP, DIDP 

ve DNOP fitalatları 

ağırlıkça % 0,1'den daha 

yüksek 

konsantrasyonlarda 

kullanılamaz. 

 

6402.91.90.00.00 Diğerleri 

6402.99.10.00.00 Yüzü kauçuktan 

olanlar 

6402.99.31.00.00 Taban ile birlikte 

topuk yüksekliği 

3cm. den fazla 

olanlar 

6402.99.39.00.00 Diğerleri 

6402.99.50.00.00 Terlik ve ev içinde 

giyilen diğer 

ayakkabılar 

6402.99.91.00.00 İç tabanın uzunluğu 

24 cm. den az olanlar 

6402.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara 

ait olduğu 

belirlenemeyen 

ayakkabılar 

6402.99.96.00.00 Erkekler için 

6402.99.98.00.00 Kadınlar için 

6403.19.00.00.00 Diğerleri 

6403.40.00.00.12 Dış tabanı terkip yolu 

ile elde edilen 

köseleden 

ayakkabılar 

6403.40.00.00.13 Dış tabanı kauçuk 

veya suni plastik 

maddelerden 

ayakkabılar 
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6403.51.15.00.00 Erkekler için  

6403.59.05.00.00 İç tabanı olmayan, 

ahşap mesnet veya 

platform üzerine 

yapmış olanlar 

6403.91.05.00.00 İç tabanı olmayan, 

ahşap mesnet veya 

platform üzerine 

yapılmış olanlar 

6403.91.11.00.00 24 cm. den az olanlar 

6403.91.13.00.00 Erkek veya kadınlara 

ait olduğu 

belirlenemeyen 

ayakkabılar 

6403.91.16.00.00 Erkekler için 

6403.91.18.00.00 Kadınlar için 

6403.91.93.00.00 Erkek veya kadınlara 

ait olduğu 

belirlenemeyen 

ayakkabılar 

6403.91.96.00.00 Erkekler için 

6403.91.98.00.00 Kadınlar için 

6403.99.11.00.00 Dış tabanı ile birlikte 

topuk yüksekliği 3 

cm. den fazla olanlar 

6403.99.31.00.00 24 cm. den az olanlar 

6403.99.36.00.00 Erkekler için 

6403.99.38.00.00 Kadınlar için 

6403.99.50.00.00 Terlikler ve ev içinde 

giyilen diğer 

ayakkabılar 
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6403.99.91.00.00 24 cm. den az olanlar 

6403.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara 

ait olduğu 

belirlenemeyen 

ayakkabılar 

6403.99.96.00.00 Erkekler için 

6403.99.98.00.00 Kadınlar için 

6404.11.00.00.00 Spor ayakkabıları, 

tenis ayakkabıları, 

basketbol 

ayakkabıları, 

jimnastik 

ayakkabıları, 

antrenman 

ayakkabıları ve 

benzerleri 

6404.19.10.00.13 Çoçuklar ve bebekler 

için 

6404.19.90.00.11 Erkekler için 

6404.19.90.00.12 Kadınlar için 

6404.19.90.00.13 Çocuklar ve bebekler 

için 

6405.20.99.00.12 Kadınlar için 

6405.20.99.00.13 Çocuklar ve bebekler 

için 

6406.10.10.00.00 Deriden 

6406.10.90.90.00 Diğerleri 

6406.90.90.10.00 Dökme demir, demir 

veya çelikten veya 

alüminyumdan 

olanlar 
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65.04 6504.00.00.00.00 Her nevi maddeden 

şeritlerin 

birleştirilmesi veya 

örülmesi suretiyle 

yapılmış şapkalar ve 

diğer başlıklar 

(astarlanmış veya 

donatılmış olsun 

olmasın) 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

65.05 6505.00.90.10.00 Örülmüş 

maddelerden 

(doldurulmuş veya 

keçelenmiş) 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

6505.00.90.90.00 Diğerleri 

67.04 6704.19.00.00.00 Diğerleri Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 
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4015.19 4015.19.00.00.11 Ev işlerinde 

kullanılan eldivenler 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

9404.29 9404.29.90.00.00 Diğerleri Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 
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9404.90 9404.90.90.00.00 Diğerleri Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

3005 3005.90.50.00.19 Diğerleri Renkli 

materyaller 

dışında olanlara 

test yapmaya 

gerek yoktur. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 

39 3926.90.97.10.00 Korseler, giyim 

eşyası veya aksesuarı 

için balenler ve 

benzerleri 

Eşyanın 

azoboyar madde 

içerme olasılığı 

bulunan bütün 

materyalleri ve 

aksesuarları. 

En az 5g olacak 

şekilde numune alınır 

(pAAB, 4-

aminoazobenzen 

konfirmasyonu ve 

gerekli hallerde 

yapılması gereken test 

tekrarları için gereken 

değerler dahildir.) 

Azo AZO: 

 

Eşyalarda ya da bunların 

 boyanmış kısımlarında 

30 mg/kg (ağırlıkça % 

0,003) 

değerinin üzerinde serbest 

bırakılabilen azoboyalar 

kullanılamaz 
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