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Özet: Bu çalışmada piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında denetimi Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’na bırakılan tüketici ürünlerinin neler olduğu belirtilmiştir. Bu ürünlerin piyasaya nihai 

ürün olarak arzından önce gümrük idarelerince GTB-İRİS programı aracılığıyla yapılacak risk 

analizine dayalı denetimler sonucunda güvenli olan ürünlerin piyasaya arzının sağlanması güvenli 

olmayan ürünlerin piyasaya arzının nasıl engelleneceği açıklanmıştır. Programın amacı, sistemin 

işleyişi ve kapsam dışı konuları üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: GTB-İRİS, İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi, Risk Analizi, İthalat 

Denetimi 

 

Summary: This article is emphasized on the consumer goods which are inspected by the Ministry of 

Customs and Trade within the scope of operations of surveillance and inspection. The process of 

allowing the safe products for supplying to the market or inhibiting the unsafe products according to 

the results of inspections based on risk analysis done by customs offices using GTB-İRİS program is 

explained in this article. In addition, these topics are included: The aim of GTB-İRİS program, 

operations of the system, the consumer goods in scope of the communique and the consumer goods 

out of scope. 

 

Anahtar Kelimeler: GTIB-İRİS, Risk-Based Import Control System (GTIB-IRIS), Risk Based, 

Import Control 

 

 

 

Ürün Güvenliği Denetiminin Başlaması ve Gelişimi 

        

Dünyada ticaretin daha kolay yapılmasına yönelik uygulamalar gün geçtikçe artarken, bu kolaylıklar 

beraberlerinde ürünlerin güvenirliği ve tüketicinin korunması sorununu da getirmektedir. Tüketicinin 

korunması kapsamında ilk akla gelen ekonomik koruma olsa da, kullanılan ürünün sağlığa olan 

etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Ticarette yetkili kurumlarımız eş zamanlı olarak ticaretin 

kolaylaştırılması için yeni uygulamalar getirdiği gibi tüketicinin korunması için de denetimlere önem 

vermekte ve bu denetimleri artırmaktadır. 

 

Bu denetimlerden biri de A.B REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) tüzüğü ve 4703 

sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanan 

27893 sayılı resmi gazetede yayınlanan, denetimini Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı Bazı 

Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine 

İlişkin Tebliğ’dir. Bu tebliğ ile ürünler, piyasaya arzları gerçekleştikten sonra kontrol ediliyordu. Bu 

durum yine 4703 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan 28270 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğ 

ile 01.01.2013 tarihinden itibaren değiştirilmiş, denetimlerin tek durakla kontrol prensibi 

doğrultusunda serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında gümrüklerde uygulanması esas alınmıştır. 

Bu denetim yolu ile beyanname tescil edilip, risk kriterlerine göre sistem tarafından yapılan analizler 

çerçevesinde ürünün riskli olduğunun tespiti halinde beyanname kapsamı eşyadan numuneler alınıp 

laboratuvarlara gönderiliyor, laboratuvar sonuçlarına göre ürün güvenliyse serbest dolaşıma girişine 

izin veriliyordu. Ürün güvenli değilse piyasaya arzı engelleniyordu. Bu şekilde yapılan denetim, 

firmalar için hem zaman kaybına yol açmakta, hem de ek maliyet getirmekteydi. 2016/25 sayılı Ürün 

Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin 4. maddesinin 2. fıkrasında ''Bu tebliğ kapsamındaki denetimler 

gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.'' cümlesine yer verilerek, denetimin ürünler henüz 

piyasaya arz edilmeden gerçekleştirilmesi sayesinde önleyici görev görmekle beraber, özet beyan 

aşamasında yapılması sayesinde maliyet ve zaman tasarrufu da sağlandı. (European Chemical 

Agency, .)                             

          



2016/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile uygulanmaya başlanan denetim programı 

GTB-İRİS'tir. GTB-İRİS; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ithalat aşamasında yürütülen denetim, 

uygunluk ve izin işlemlerinin, elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla 

kurulan internet tabanlı uygulamadır. Programın amacını 15 Mart 2016 tarihinde İstanbul Ticaret 

Odası’nda düzenlenen İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri ve 2016/12 Sayılı Tebliğ Uygulamaları 

konulu seminerde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 

Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral KARAASLAN şöyle açıklamıştır: “Bürokrasi azalacak,  

denetimler etkinleştirilecek, veri tabanı oluşturulacak, kaynaklar verimli kullanılacak ve erişimler 

kolay bir şekilde sağlanmış olacaktır. Ayrıca güvenli iletişim ile verilerin güvenliği sağlanacak ve tek 

bir sistem üzerinden tüm işlemler gerçekleştirilmiş olacak.” Yine aynı toplantıda Gümrük ve Ticaret 

Uzmanı Ozan KAYA programın amacını şöyle açıklamıştır; “İthalat aşamasında gerçekleştirilen 

ürün güvenliği denetiminin risk analizine dayalı elektronik ortamda çağdaş kamu hizmetiyle 

gerçekleştirmektir.” (Frekans, 2016 ) 

 

Nitekim 2016/40 sayılı bakanlık genelgesi ile 02.05.2016 tarihinden itibaren GTB-İRİS Tek Pencere 

Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınmıştır. Tek Pencere sistemine geçişle birlikte gümrükte 

belgesiz işlem gerçekleştirme imkânı oluştuğu gibi bürokratik işlemlerde azalmıştır. (Tek Pencere 

Sistemi - İRİS 2016/40 Sayılı Genelge, 2016) 

 

Sistemin İşleyişi 

 

 

 
 

Sistemin işleyişi, ithalatçı firmanın bilgilerini sisteme tanımlamasıyla başlar. Firma başvuru 

işlemlerini kendi yapabileceği gibi üçüncü şahıslara sistem üzerinden yetki de verebilmektedir. 

Yapılan başvuru sistem üzerinden risk analizine tabi tutulur. Ürün risksiz ya da güvenli ürün ise GTB-

İRİS belgesi düzenlenerek, elektronik ortamda Tek Pencere Sistemi’ne gönderilir, sitem tarafından 

serbest dolaşıma giriş için düzenlenecek olan beyannamenin 44 no’lu kutusuna eklenmesi için 

referans numarası verilir. Güvenli ürün 4703 sayılı kanunda ‘kullanım süresi içinde, normal kullanım 

koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından 

azamî ölçüde koruma sağlayan ürün’ olarak tanımlamaktadır. 

 

Sistem, yapacağı risk analizine göre ürünü riskli bulursa fiili denetime yönlendirebilir. Fiili denetim; 

belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuar testinden bir veya birkaçıdır. Sistemin 

riskli bulduğu ürünün A.TR Dolaşım Belgeli olması fiili denetime yönlendirmeyi engellemez. Fiili 

denetime yönlendirilen ürünler için 2016/2 sayılı genelge ekinde belirtilen bilgi ve belgelerin başvuru 

günü dâhil 30 gün içinde içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir, aksi halde başvuru olumsuz 

sonuçlandırılır.  

İthalatçı Firmanın 
Bilgilerini GTB-İRİS 
Sistemine 
Tanımlanması 

 

İthalatçı Firmanın 
Tebliğ 
Kapsamındaki 
Ürünü İçin 
Başvurusu 

 

Sistem Tarafından 
Risk Kriterlerine 
Göre Risk Analizi 
Yapılması 

 

Sistem Tarafından 
Riskli Bulunan 
Ürünlerin 
Denetimi 

 



Genelge ekinde belirtilen belgelerin yeterli görülmemesi halinde, bakanlıkça üründen numune 

alınabilir. Üründen numune alınacağına dair bilgi GTB-İRİS üzerinden, başvuru sahibinin beyan 

ettiği mail adresine ve boşaltma gümrüğünün bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletilir. Test 

sonucu uygun çıkarsa GTB-İRİS belgesi düzenlenir ve elektronik ortamda Tek Pencere Sistemi’ne 

gönderilir. 

 

Fiili Denetime Yönlendirmede Etkili Olan Unsurlar 

 

 Firmanın geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları 

 Üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi 

 Giriş gümrüğü 

 Ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı 

 Menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke. 

 

 

Tebliğ Kapsamında Olan Ürünler ile Bu Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri 
 

                                                  Tebliğ Kapsamı Olan Ürünler   

   

*Okul ve Büro Malzemeleri 
*Kalemtıraşlar  

*Okul Çantaları *Beslenme Çantaları  

*Silgiler *Kömür Kalemler  

*Boyalar *Emzik  

*Renkli Tebeşirler *Kol saati  

*Biberon, biberon başlığı, alıştırma bardağı *Saat kordonu  

*Çocuk bezi, göğüs pedi, hijyenik ped, tampon *Kol düğmesi  

*İmitasyon takı eşyaları *Mouse pad  

*Cep telefonu kılıfı *Eldivenler vb.  

 

2015 yılı verilerinin bulunduğu 25.04.2016 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Faaliyetleri Raporu’nda 2016/25 sayılı tebliğ kapsamı ürünlere bakıldığında 409 firmanın 

84.230 ürününün denetlendiği; güvensizlik tespit edilen ve teknik düzenlemelere aykırı bulunan ürün 

sayısı toplamı 2.723 iken bu firmalara toplam 240.741 TL para cezası uygulanmış olduğu 

görülmektedir. (Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ürün Grubu Denetlenen 

Firma 

Sayısı 

Denetlenen 

Ürün 

Sayısı 

Güvensiz 

Ürün 

Sayısı 

Teknik 

Düzenlemeye 

Aykırı Ürün 

Sayısı 

Uygulanan 

İdari Para 

Cezası               

( TL ) 

      

Kırtasiye 110 33.801 1.124 826 226.090 

Okul Tekstili 52 12.931 18 735 14.651 

Cep Telefonu Kılıfı 16 651    

Takı 88 20.638 10   

Emzik-Biberon 53 15.864 1 6  

Tampon, Hijyenik Ped,  

Göğüs Pedi, Çocuk Bezi 

vb. 

20 345  3  

Toplam 409 84.230 1.153 1.570 240.741 

2015 yılı verilerine ait 25.04.2016 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Faaliyetleri Raporu, Ağustos 2016 

 

Kapsam Dışı 

 

2016/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-1'de yer alan listede belirtilmekle birlikte, 

belirtilen kullanım amacını taşımasa bile GTB-İRİS üzerinden başvuru yapılmakta, başvuru 

esnasında 'özel durumlar' sekmesinde kapsam dışı işaretlenip işleme devam edilmekteydi. Tebliğ 

kapsamında bulunan bazı tarifelerin, özellikle 39. fasıl kapsamı tarifelerin farklı birçok alanda 

kullanılmasından dolayı GTB-İRİS üzerinden çok fazla sayıda başvuru yapılmak zorunda 

kalınmakta, bu durum zaman kaybı ve ek iş yükü oluşmasına sebebiyet vermekteydi. 

 

2016/3 sayılı genelge ile GTB-İRİS üzerinden kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlere ilişkin 

yapılacak başvurular 02.01.2017 tarihinden sonraya bırakıldı. (2016/3 Sayılı Genelge, 2016)                                 

 

Sonuç 

 

Tüketici ürünleri, hızlı tüketilen ve nispeten daha ucuz ürünlerdir; bu kolay erişilebilirlik ve hızlı 

tüketim, piyasaya sürekli yeni ürünlerin girmesi anlamına gelir. Bu durum, denetimin ne kadar gerekli 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

GTB-İRİS programı sağlıksız ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzında önleme görevi görmekte, 

elektronik ortamda olması münasebetiyle zaman kaybı önlenmekte ve işlemler hızlanmaktadır. Ayrıca 

bu denetimlerin özet beyan aşamasında yapılması maliyet tasarrufu sağlamaktadır.   

     

Her ne kadar kapsam dışı uygulaması ertelenmiş olsa da, tekrar yürürlüğe girdiğinde aynı sıkıntıların 

yaşanılacağı aşikârdır. Oluşabilecek sıkıntıları engellemek adına, Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta 

Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğleri kapsamında olduğu gibi kapsam dışı ürünler için tebliğde 

belirtilecek bir referans numarası ile kapsam dışı olduğu gümrük beyannamesinin 44 numaralı 

hanesine ithalatçı firma tarafından kaydedilip işleme alınmalıdır. Kapsam dışı olarak beyan edilen 

ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde ise GTB-İRİS üzerinden 

başvuru yapılıp filli denetim maddelerini uygulanması yoluna gidilebilir. 
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