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AMAÇ 

Elektrikli TaĢınabilir Ev ve El Aletlerinin kullanımı aĢamasında güvenilirliğinin artırılması 

için ülke standartlarına uygun fiĢ ile ithalatının ve satıĢının denetlenmesi.  

 

TARAFLAR 

Protokol’ün taraflarını, KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (bundan sonra EMO 

olarak adlandırılacaktır) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (bundan sonra KTTO olarak 

adlandırılacaktır) oluĢturmaktadır. 

 

KAPSAM 

Kapsam Harici –  

(1) Sürekli yerdeğişimi olmayan beyaz eşya ve televizyonların, teknik ekip tarafından montajı 

yapıldığından, elektrik bağlantısının tesisat yönetmeliğine uygun yapılacağı öngörüsü ile 

mecbur kalınmadıkca gümrük öncesi fiziki kontrolleri (bu hak EMO’da saklı kalınacak kaydı ile) 

yapılmayacaktır. 

(2) Giriş akımı 1 amper’den küçük olan (1 ve üzeri hariç) fiş aksamı ile güç kaynağı bir bütün 

halinde olan cihaz ve cihaz aksamlarının gümrük öncesi fiziki kontrolleri  (bu hak EMO’da saklı 

kalınacak kaydı ile) yapılmayacaktır. 

Kapsam Dahili – 

(1) Elektrikli Taşınabilir Ev ve El Aletlerinin fişlerinin gümrük öncesi ve satışa sunulma 

aşamasındaki koşullar ve denetimi.  
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MADDE 1- Elektrikli TaĢınabilir Ev ve El Aletlerinin fiĢlerinin gümrük öncesi ve satıĢa 

sunulma aĢamasındaki denetimi aĢağıda belirtilen maddelerin bir veya fazlasına uyması 

koĢulu ile onay verilir; 

(1) BS 1363-1’e uygun fiş ile sonlandırılmış ürünün ithali ve satışı. 

(2) İthalat işlemleri öncesi fişin BS 1363-1’e uygun fiş ile gümrükte veya antrepoda değişmesi. 

Değişim sonrası EMO personelinin denetimi ile onayı. 

(3) Ürünün ithalat öncesi gümrük veya antrepoda fişinin kesilmesi ve ürünün fişsiz ithali, bu 

koşulların sağlandığının EMO personeli tarafından denetlenmesi. Ürünün satışa sunulduğu 

noktada BS 1363-1’e uygun fiş ile sonlandırılmış olması ve tüketiciye BS 1363-1’e uygun fiş ile 

sonlandırılmış ürünün verildiğinin EMO tarafından denetlenmesi. 

(4) Ürünün BS 1363-1’e uygun olmayan bir fiş ile ithal edilmek istenmesi halinde; 

(a) İthalatı gerçekleştirecek şirket veya şahıs, ithal edilecek ürün miktarı kadar BS 1363-5’e 

uygun fişin temin edildiğini EMO Ön İzin Bürosu’na faturası ile beyan edecektir. 

(b) İthalatı gerçekleştirecek şirket veya şahıs, ithal edeceği ürünleri satışa sunacağı noktada 

BS 1363-5’e uygun fiş ile sonlandıracağını veya BS 1363-5 fişi EMO’nun hazırlayacağı 

kılavuz ile ürünün kutusu üzerine bantlayarak satışa sunacağını, satış aşamasında 

denetimlerin EMO personeli tarafından yapılmasına itirazı olmadığını taahhüt edeceği 

tutanağı imzalayacaktır. (Satış noktasında açıkta sergilenen ürünler, BS 1363-5’e uygun fiş 

ile sonlandırılmış olma zorunluluğu bulunmaktadır.) 

(c) Satıcı taşınabilir ev ve el aletleri için kesdiği her faturada, bedelsiz olarak, ürün miktarı 

kadar BS 1363-5 fişi fatura etmek zorundadır.  

(d) Perakende satış yapılan noktalarda sorumlu satışın yapıldığı mağazadır. Satış yapılan bu 

noktalar da yine fıkra (b) ve (c)’ye uymak zorundadırlar. 

MADDE 2- Madde 1’e uymayanlara; Mal ve Hizmetler Yasası’nın öngördüğü cezai 

uygulamanın yapılması.       

MADDE 3- Yukarıda bahsi geçen uygulamanın 01 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe 

konulması. 

 

KTMMOB        Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

Elektrik Mühendisleri Odası    BaĢkan 

BaĢkan 




