
T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Sayı : 42569461-010.06.01.00-E.514508 29.12.2017

Konu :
İç Genelgeler - GENELGE (MGMB-
UMGGB-2017/17)

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=7o6oaowx

Adres :         Bilgi için : Meriç GÜVENÇLİ

Telefon :        Fax : TSE Uzmanı

E-posta :        Elektronik Ağ: :   www.tse.org.tr Telefon : 0216 576 3456 Dahili: 127
Sayfa 1 / 3

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (TEKNİK)E

İlgi : a) 27.11.2017 tarihli ve 42569461-180.00.00.00-461367 sayılı yazınız 
  b) 06.12.2017 tarihli ve 59111022-180.00.00.00-476589 sayılı yazınız 
  c) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 15.12.2017 tarihli ve -000-136656 sayılı yazısı 

GENELGE (MGMB-UMGGB-2017/17)
          1. İlgide kayıtlı yazışmalar çerçevesinde; GENELGE (MGMBUMGGB- 2016/2) 
"Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar" başlıklı 12'nci maddesi on dokuzuncu 
fıkrası aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
"19. 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki TAREKS başvurularında fiili 
denetime yönlendirilen güneş panelleri (PV modül) elektromanyetik bozulmaya 
uğramadığından ve yayılmaya neden olmadığından EMC kapsamı dışında 
değerlendirilecektir. PV modüllerin kullanım alanı değişkenlik gösterdiğinden kullanım 
alanından bağımsız olarak üreticiler tarafından modüllerin kullanılacağı panel sistemi için 
maksimum sistem voltajı belirlenmiştir. PV modüllerin LVD kapsamında 
değerlendirilebilmesi için söz konusu maksimum sistem voltajı dikkate alınacaktır. Maksimum 
sistem voltajının 75V-1500V DC aralığında olması durumunda söz konusu PV modüller LVD 
kapsamında değerlendirilecek ve ürün üzerinde CE işareti aranacaktır. Maksimum sistem 
voltajı, üreticiler tarafından ürün bilgi etiketinde ve/veya kataloglarında belirtilmektedir. 
9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki TAREKS başvurularında fiili 
denetime yönlendirilen güneş pilleri (solar cell) ise LVD ve EMC yönetmeliklerinin kapsamı 
dışında değerlendirilecektir. 
Solar Enerji Sistemi içerisinde PV modüller ile birlikte; batarya kontrol ünitesi, voltaj 
dönüştürücüsü (DC’den AC’ye), maksimum güç izleyici vb. enerji sisteminin bileşenleri 
bulunmaktadır. PV modüllerin başvurulara konu kalemlerinde çeşitli bitmiş ürünlerden (CE 
işaretli) oluşan bir sistem olarak ithal edilmek istenmesi durumunda denetim, bu maddenin 
onuncu fıkrasında belirtildiği şekilde yapılır."
          Buna göre, ülkemiz mevzuatı ve ÜGD Tebliğlerinin belirli periyotlarla güncellenmesi 
nedeniyle rastlanabilen GTİP değişikliklerinden bağımsız olarak yukarıda bahsi geçen ürünler 
için mer'i ithalat genelgeleri uyarınca teknik anlamda ve ürün bazlı değerlendirme sağlanacak 
olup; AT/AB uygunluk beyanlarında atıfta bulunulan ve güncel durumda bahse konu ürünler 
için LVD uygunluk değerlendirme işlemlerinde esas alınan IEC/EN 61730-1 ve IEC/EN 
61730-2 standartları veya ileride bunların yerine geçmesi söz konusu olabilecek standartlar 
güncel olarak ekleri ile birlikte aranacaktır. Standartlar ve/veya eklerine güncel olarak atıfta 
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bulunulmaması gibi durumlarda GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/2) başta olmak üzere 
mer'i ithalat genelgelerinde yer alan hususlar geçerlidir.
          2. Ekonomi Bakanlığının ilgi (c)'de yer alan yazısına istinaden;

· 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı başvurular ile ithal edilmek 
istenen ve TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerde, mevzuat çerçevesinde 
doğrudan olumsuzluğa sebebiyet verecek üretici adı ve/veya markası ile model bilgileri 
gibi izlenebilirliğin sağlanması adına da gerekli olan işaretleme bilgilerindeki 
eksikliklerin fiziki muayenede tespit edilmesi durumunda ürünlerden numune 
alınmaması, ürünlerin kesinlikle teste gönderilmemesi ve bu yöndeki firma 
taleplerinin (varsa) dikkate alınmaması,

· Firmaların konuya ilişkin mesnetli açıklama ve itirazları ile elleçleme talepleri ve etiket 
örnekleri gibi tüm bilgi ve belgeleri sunmalarını ve taleplerinin olumlu görülmesi 
durumunda testlere başlanabileceğini kabul ettiklerini beyan etmelerini mütaekip 
konunun Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkezi 
Başkanlığına yazı ile iletilmesi,

· CE işareti görülmeyen ürünlerde bu türde itiraz veya taleplerin kabul edilmeden 
olumsuz sonuç verilmesi

gerekmektedir.
          Gereğini rica ederim.

e-imzalı
Mehmet BOZDEMİR  

 Genel Sekreter

Dağıtım : 
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
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Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
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