
2021/18 BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ KONUSU MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE 

 

Bilindiği üzere 01/01/2021 tarihi ile yürürlüğe girecek olan 2021/18 tebliği tekstil işletmeleri 

sektörü ve sektörde faaliyet gösteren tüm ithalat mükelleflerini ilgilendirmektedir. Yaklaşan 

yılsonu ve pandemi nedeniyle iş zorlukları ile karşılaşılmaktadır.  Tekstil sektöründe ithalat 

işlemi yapan mükelleflerinizin TAREKS sistemine kayıtları ve yetkili kullanıcı işlemlerinin 

tebliğ yürürlüğe girmeden yapılması tüm paydaşların menfaatine olacaktır. Tareks sistemi 

kayıtlarının 2011/53 sayılı DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ TEBLİĞİ 

kapsamında yapılmaktadır. Yapılacak işlemler aşağıda sıralanmış olup dikkat edilmesi 

hususunda gereğini rica ederiz.  

 

 

 

 

 

TAREKS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN FİRMALARIN 

YAPMASI GEREKENLER 

________________________________________

______ 

 

 

 

1. İhracatçı, İthalatçı firmaları TAREKS de temsil 

edeceklerin elektronik imza sertifikası almaları 

gerekmektedir  

 

Not: Elektronik imza sertifikası bulunanlar 

TAREKS için kullanabilirler. 

 



 

 

2. Elektronik imza sertifikasını Elektronik imza 

sağlayıcı firmaların birisinden temin edebilirsiniz. 

(Aşağıda bazılarının ismi anılmış olup yönlendirme 

maksadı taşımamaktadır Bölge Müdürlüğümüz 

sorumlu tutulamaz) 

 

- http://www.turktrust.com.tr/      

- http://www.e-guven.com/     

- http://www.e-tugra.com.tr/      

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elektronik imza sertifikası alındıktan sonra 

www.ticaret.gov.tr adresine girilerek E-İMZA 

Uygulamalarına girilir. 

http://www.turktrust.com.tr/
http://www.e-guven.com/
http://www.e-tugra.com.tr/
http://www.ticaret.gov.tr/


  

 

 

 

4. Firma tanımlama seçilir 



 

 

5. Firma İşlemleri seçilerek vergi no 

tanımlanarak diğer bilgiler sisteme girilir. İlgili 

alanlar firma bilgilerine göre doldurulur ve 

kaydedilip e-imza ile imzalanır. 

 



 

 

 

6. Firma onaylandıktan sonra güncelleme işlemleri 

ancak TAREKS üzerinden yapılabilir. 



 

     7. 

http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.

htm      e-imza uygulamaları menüsüne dönülerek e-

imza sahibi kişi için yetkilendirme başvurusu yapılır. 

http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm
http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/listApplications.htm


 

 

8. TAREKS Projesi seçilir. 

 

 



 

9. Boşluklar firmayı sistemde temsil edecek olan yetkili 

kullanıcı bilgilerine göre doldurulup devam seçilir ve e-

imza ile imzalanır. 

 

 

10. Yetkili Kullanıcı için örneği 

http://basvuru.dtm.gov.tr/yetkiBasvuru/giris.jsp adresinde 

bulunan Taahhütname doldurularak noter onayı yapılır.  

http://basvuru.dtm.gov.tr/yetkiBasvuru/giris.jsp


 

 

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

1- Firma tanımlama ve yetkilendirme başvurularında Firmanın ismi ticaret sicil 

gazetesindeki isim ile birebir aynı olması kısaltma veya uzatmaya yer verilmemesi 

2- Firma yetkilisi ismin ticaret sicil gazetesindeki ve imza sirküsündeki kişi ile aynı 

olması 

3- Temsilci kişi isminin taahhütnamede adı verilen kişi ile aynı olması unvanının kişinin 

kendi unvanı olması ( Gümrük Müşaviri, Şirket Çalışanı, Şirket Sahibi vb) 



4- Firma adresi bilgilerinin sicil gazetesi ile birebir aynı olması 

5- Firma iletişim ve temsilci iletişim bilgilerinin güncel olması. 

6- Taahhütnamenin dışarıda hazırlanarak notere götürülmesi durumunda şablonun 

değiştirilmemesi ilk kısmındaki kaşe ve imza yerlerinin değiştirilmemesi, noterde 

hazırlanan belgelerde ise şirket unvanı ile taahhüt başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat 

edilmesi 

7-  

 

 

11. Bir dilekçe ekinde ;  

 İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve 
ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza 
sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

 Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya 
Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından 
tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme 
değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetelerinin her biri), 

 Taahhütname: Firmayı temsil ve ilzama yetkili 
kişilerce imzalanarak Bakanlık  web sayfasında  “E-
İmza Uygulamaları” bölümünde  veya aşağıda yer 
alan örneğe uygun olarak noterde her bir kişi için ayrı 
ayrı düzenlenecek olan taahhütnamenin aslı ; 
 

Ticaret Denetmenleri Şube/ Servisliklerine sunulur. 

 

 

 

 

 

 



 

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

TİCARET DENETMENLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                       BURSA 

 

 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Dış 

Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 

2011/53)  uyarınca, firmamızın yetkilendirme başvurusu ve firma tanımlaması 

TAREKS Sistemine yapılarak, Tebliğin 6. maddesi 2 bendine göre istenilen 

belgeler dilekçemiz ekinde sunulmuştur.  

 

Bilgileri ve gereğini arz ederiz. …/…./20…. 

 

 

 

                                        

Firma  

                                                                                                                                                          

Kaşe-İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 

1- İmza Sirküleri(Noter Onaylı) 
2- Ticaret Sicili Gazetesi(Oda veya Noter Onaylı) 
3- Taahhütname(Noter Onaylı) 

 

 

 



 

 

.../.../..... 

 

TAREKS TAAHHÜTNAMESİ 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol 

Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen 

kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen 

tarihler itibarıyla …………………… vergi numaralı ve ………………………………………………………………… 

unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim. 

                                                 (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve 

imzaları) 

                                       (Firma Kaşesi) 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL 

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL 

 

T.C. KİMLİK NO : 
ADI SOYADI : 

BABA ADI : 
ANNE ADI :  

DOĞUM YERİ : 
DOĞUM TARİHİ : 

CİNSİYETİ : 

NÜFUSA KAYITLI  
OLDUĞU İL/İLÇE : 

CİLT NO : 
AİLE SIRA NO : 

SIRA NO : 

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. 

nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus 

Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve 

….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi)  

doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden 

mahallinde) imzaladığını onaylarım. (Tarih) 

 

 

                         (Noter Kaşesi, Noterin adı ve imzası) 

 

DAYANAK: 

………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre 

……………………………………….. (firmanın ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların 

ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü. 

   



 

 

Not: TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL 

             TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL 

 

Firmalar tarafından e-imza sahibine verilecek süredir(1-2-3-4-5…. Yıl 

gibi) 

 

12. Evraklarınız sistemde onaylandıktan sonra yetkilendirme 

başvurusu sırasında yazmış olduğunuz e-posta adresine sistem 

yöneticisi tarafından gönderilecek mail ile kullanıma başlanır. 

 

NOT : Yetkilendirme başvurusu firmanın kendi seçimine göre 

birden fazla çalışan için yapılabilir. Bu durumda firmalar her 

yetkilendirilen kişi için e-imza temin etmek ve 7, 8, 9, 10. Maddedeki 

Prosedürleri takip etmek zorundadır. 

Aynı firmaya yönelik olarak başka kişiler için sonradan 

yetkilendirme başvurusu yapılabilir. Bu durumda, geçerli oldukları sürece 

İmza Sirküleri ve Ticaret Sicili Gazetesi’nin tekrar ibrazı gerekmez. 

 

 

 

 

 

 


