
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. 

 

 

 

 

 

 
 


