
  
 

1 | S a y f a  
 

 

K.T.M.M.O.B. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM  

BAŞLIYOR 
 

 
İthalatçılar İçin Rehber 

 
 

 
 

Ocak 2019 - Ver.01.01 
  



  
 

2 | S a y f a  
 

K.T.M.M.O.B. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR... 
 
 Değerli ithalatçılar, gelişen ve her gün değişen dünyada, 
gün geçtikçe dijitalleşme artmaktadır. Birçok kurum, kuruluş ve 
bireyler birtakım ürün ve hizmetlerini dijital ortamda sunma veya 
talep etmek durumundadır. Odamız da bu talep ve istekleri 
karşılamak adına koyduğu vizyon çerçevesinde. Mümkün olan 
tüm ürün ve hizmetlerini dijital ortamda gerek siz 
ithalatçılarımıza, gerekse üyelerimize ulaştırmayı hedeflemiştir.  

Dijitalleşirken, birçok kurum / kuruluş ile de bilgi alışverişi 
ve paylaşımı gerekmektedir. Bu nedenle dijital dönüşümü 
yakalayabilmek bazen zaman alabiliyor. 
 “Dijital Dönüşüm Başlıyor” deyip, önce siz ithalatçılarımızın 
problemlerine odaklandık ve çözümümüzü gerekli diğer 
paydaşları da yanımıza alarak oluşturduk.  

Bu döküman; sizlere, ülkemize ithal edeceğiniz, Elektrik 
Malzemesi /  Elektrikli Cihaz /  Elektrikli El Aleti / Yedek Parça 
için, Uygunluk (Ön İzin) Belgesi’ni dijital ortamdan, ne 
zaman, nerede olduğunuza bakmadan internet üzerinden nasıl 
başvuru ve ödeme yapacağınız hakkında yol gösterecek.  

Başvuruda Mühendislerimiz tarafından yapılan incelemeler 
doğrultusunda sakınca bulunmayan malzemelerinize, Uygunluk 
(Ön İzin) Belgesi’ni yine sizlere ve/veya Gümrük 
Komisyoncunuza ve Gümrük Müdürlüğüne elektronik imzalı 
olarak elektronik ortamda ulaştıracağız.  

Bu döküman size www.ktemo.org web sitemizden 
işlemlerinizi nasıl yapacağınızı adım adım anlatan bir rehber 
niteliğindedir. 

 
Saygılarımızla.     

http://www.ktemo.org/
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Uygunluk (Ön İzin) Belgesi Başvuru için Adımlar... 

 
Başvuru yapabilmeniz için ihtiyaçlarınız. 

1. İthal edeceğiniz ürünlerle ilgili Proforma / Fatura  

2. İthal edeceğiniz ürünlerle ilgili Standart Belgesi / Sertifika 
3. İthal edeceğiniz ürün tek kalemde 10,000.USD Değeri üstünde ise 

Menşe Belgesi 

Bu belgeleri Bilgisayar ortamına aldıktan sonra işleminize 

başlayabilirsiniz. 
 

ADIM 1 Öncelikle internet’e erişebildiğiniz bir bilgisayardan, web 
tarayıcısı aracılığı ile odamızın web sitesini ziyaret ediniz.  

www.ktemo.org adresinden. 

 

  
 
 
 
ADIM 2 Ekranda sağ tarafta gördüğünüz e-EMO linkine 
tıklayınız. 
  

http://www.ktemo.org/
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ADIM 3 Yukarıdaki İthalat Uygunluk (Ön İzin) Başvuru Formu 

Linkine tıklayınız. 

 

 

ADIM 4 Yukarıdaki ekrandan İthalatçı’ya ait (Firmanız veya Şahıs ise 

kendinize ait) bilgileri giriniz.(*) Girilmesi Zorunlu alanlar.  

(*) İthalatçı elektronik posta adresi ; başvurunuz ile ilgileri ileteceğimiz 

mail adresiniz olmalı, aynı zamanda firmanızda ithalat veya muhasebe 

ile ilgili birimleri başvuru süreci ile bilgilendirmek isterseniz birden fazla 

mail adresini “;” kullanarak ekleyebilirsiniz. 

Ör: info@ithalatci.com;muhasebe@ithalatci.com 
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ADIM 4 a Pratik Bilgiler; Gümrük Komisyoncusu e-mail; işlemler 

tamamlanıp, İthalat Uygunluk (Ön İzin) belgeniz hazır olduğunda, 

otomatik olarak gümrük komisyoncunuza da belge elektronik imzalı 

olarak gönderilecektir. 

 

 

ADIM 4 b Pratik Bilgiler; Proforma/Fatura ; dosya yükleme 

ekranından seçip yükleyebileceksiniz, dosya herhangi bir formatta 

olabilir. (PDF, xls, jpeg vb.). 

ADIM 5 İhraç yapana ait bilgiler; Size ürünleri gönderen firmaya 

ait bilgilerdir. Aşağıdaki alanları doldurmanız veya seçim yapmanız 

gerekmektedir. Proform/Fatura No, Proforma/Fatura Tarihi, başvuru 

yapmış olduğunuz ve önceki ekranda da yüklemiş olduğunuz 

Proforma/Faturayı anlatır. 



  
 

6 | S a y f a  
 

 

ADIM 5a Ürünlerin Gümrükleneceği Gümrük; Sizin ürünleri 

hangi gümrük alanından alacağınızla ilgili, size düzenlediğimiz İthalat 

Uygunluk (Ön İzin) belgeniz’i dijital ortamda otamatik olarak ilgili 

gümrük müdürlüğüne de göndereceğiz. 

 

ADIM 6 İşleme tabi olan Malzemelerin girilmesi;  

İthalat Uygunluk (Ön İzin) belgesi için başvurduğunuz, 

Proforma/Fatura içerisinde izine tabi olan malzemelerin girişinin 

yapılması  

(M.Tipi= 1.Elektrik Malzemesi /  2.Elektrikli Cihaz / 3.Elektrikli El Aleti  
            / 4.Yedek Parça)  
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ADIM 6 İşleme tabi olan Malzemelerin girilmesi; 

Yukarıdaki ekrandan da görüldüğü gibi Malzemelerin girişi için + Yeni 

Kayıt Ekle butonunu tıklayarak, aşağıda görüldüğü gibi açılacak 

ekrandan malzemelerin girişi tek tek sırayla yapılmalıdır. 

 

ADIM 6a İşleme tabi olan Malzemelerin girilmesi;  

Yukarıdaki ekranda da görüldüğü gibi Malzemenin Tipi seçilmeli 
(M.Tipi= 1.Elektrik Malzemesi /  2.Elektrikli Cihaz / 3.Elektrikli El Aleti / 
4.Yedek Parça) , “Tab” tuşu kullanılarak bir sonraki alana geçilerek 
ürün girişi hızlı bir şekilde sağlanabilir.Pencerenin sağ alt kısmındaki 
Seçenekler butonundan [] Kayıttan Sonra Yeni Satır Gir seçeneği 
birden fazla ürün eklenecekse seçilmeli ve bu pencereden çıkmadan 
ardarda yeni ürün eklenmesi + Yeni Ekle butonuna tıklayarak 
sağlanmaktadır. 
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ADIM 6b İşleme tabi olan Malzemelerin girilmesi; aşağıdaki gibi 

oluşacaktır. 
 

 
ADIM 7   Malzemeler ile ilgili Standart Belgesi / Sertifika 

belgesinin yüklenmesi; aşağıdaki gibi dosya yükleme alanı seçilerek 
belgeler sisteme yüklenir. 

 

 

ADIM 8 Başvuru adımının tamamlanması;  

Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 
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ADIM 8a Başvuru adımının tamamlanması;  

Bilgileri kaydetmek istediğinizden emin misiniz? sorusuna Evet 
tıklanarak işlem tamamlanır. Aşağıdaki ekran geldiğinde Tamam butonu 
ile kayıt işlemi tamamlanmış olur. 

 
 

ADIM 9 Başvuru alındı bilgisinin size ulaşması;  

Başvuru işleminiz sisteme kaydedilmişse, size başvuruda yazmış 
olduğunuz mail adresi üzerinden aşağıdaki işleme alındı mailini sistem 
otomatik olarak gönderecektir. 
 

 
 

ADIM 9 Başvuru ücret bilgisinin size ulaşması;  

Başvuruda yazmış olduğunu mail adresi üzerinden aşağıdaki ücret 
bilgisi mailiz sistem otomatik olarak gönderecektir. 
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ADIM 10 Başvuru ücret Ödemesi;  

Ücret ödemesini mailde gönderilen gerekli linkler yardımı ile; ister 3D 
Secure Online Kredi Kartınız ile, ister banka havalesi ile, isterseniz de 
Oda’ya gelerek vezneden yapabilirsiniz.  
Hangi ödeme yöntemini seçerseniz seçin , ödeme işelemi 
gerçekleştiğinde, İthal Uygunluk(Ön İzin) Belgeniz otomatik olarak 
başvuruda belirttiğiniz mail adreslerine dijital ortamda elektronik imzalı 
olarak gönderilecektir. 
 

ADIM 10a   Başvuru ücret Ödemesi;  

3D Secure Online Ödeme linkine tıklarsanız aşağıdaki ekrana 
ulaşacaksınız. Firma bilgilerinizi ve yapacağınız ödeme tutarını 
girmelisiniz. e-mailde size gönderilen Uygunluk (Ön izin) 
Numarasını Ör:(9/2018) açıklama kısmına aşağıdaki gibi mutlaka 
yazarak, işlem yapmalısınız. 
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ADIM 10c  Başvuru ücret Ödemesi;  

3D Secure Online Ödeme 2 adımda size hangi kartla nasıl ödemek 

istediğinizi soracaktır. 

 
ADIM 10d Başvuru ücret Ödemesi; 3D Secure Online Ödeme 3. 

adımda size kart bilgilerinizi soracaktır. 
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ADIM 10e Başvuru ücret Ödemesi;  

3D Secure Online Ödeme 4. adımda size ödemeyi onaylamanızı ve sizi 

kart bankanızın ekranına yönlendireceği uyarısını yapacak ve bu 

aşamadan sonra Cep telefonunuza bankanız tarafından bir onay kodu 

gönderilecektir. Onay kodunu girdikten sonra ödeme işlemi 

tamamlanmış olacaktır. 
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ADIM 11 Uygunluk (Ön İzin) belgesi’nin tarafınıza teslimi; 

Ödeme işlemi hangi yol ile olursa olsun, ister online Kredi Kartı ile, ister 
Havale yöntemi ile isterse de veznemizden yapacağınız ödeme ile 
sistemimize makbuz bilgisi işlendiği anda Uygunluk (Ön İzin) belgesi, 
sizin belirtmiş olduğunuz maillere sistem otamatik olarak elektronik 
imzalı Uygunluk (Ön İzin) Belgesi gönderilecektir. 

 
 
 
Uygunluk (Ön İzin) belgeniz Attach File, (Ekli Dosya) olarak size ve 
ilgili kurumlara mail olarak ulaştırılır. 
 

 
 
 


