
 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                           Tarih: 31/07/2014           
Sayı: 2014/47                                                                Ref   : 6/47 
  
 
Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2007/2  
            SAYILI TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR 
 

26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
Tebliğ yayımlanmıştır.  

 
Söz konusu tebliğ 10/08/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
Söz konusu tebliğ uyarınca, 10/01/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2) 
10/08/2014  tarihinde yürürlükten kalkacaktır.    

 

Yürürlükten kalkacak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No: 2007/2)  izleyen tabloda G.T.İ.P’i ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız izleyen tabloda 

gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında (bir gümrük 

beyannamesi kapsamında 10 çiftten fazla miktarda ithalat yapılması kaydıyla) ülke ayrımı 

yapılmaksızın gözetim belgesi aranmasını şart koşmaktadır.  
 

 G.T.İ.P Eşya Tanımı 

Birim CIF 

Kıymet 

(ABD Doları/ 

Çift) 

6401.10.10.00.00  Yüzü kauçuktan olanlar 11 

6401.10.90.00.00  Yüzü plastik maddeden olanlar 8,4 

6401.92.10.00.00  Yüzü kauçuktan olanlar 15 

6401.92.90.00.00  Yüzü plastik maddeden olanlar 11 

6401.99.00.00.00  Diğerleri 11 

6402.12.10.00.00  Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları   22 

6402.12.90.00.00  Kar sörfü için ayakkabılar  22 

6402.19.00.00.00  Diğerleri 10,8 

6402.20.00.00.00 
 Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek 

suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar 
6 

6402.91.10.00.00  Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar 12 

6402.91.90.00.00  Diğerleri 9 

6402.99.05.00.00  Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar 12 

6402.99.10.00.00  Yüzü kauçuktan olanlar 12 

6402.99.31.00.00  Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar 9 

6402.99.39.00.00  Diğerleri 6 

6402.99.50.00.00  Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar 6 

6402.99.91.00.00  İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar 7,2 
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6402.99.93.00.00  Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar 9 

6402.99.96.00.00  Erkekler için 9 

6402.99.98.00.00  Kadınlar için 9 

6403.12.00.00.00  Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar 25 

6403.19.00.00.00  Diğerleri 14,4 

6403.20.00.00.00 
 Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir 

şeritten olan ayakkabılar 
16,8 

6403.40.00.00.11  Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar 22 

6403.40.00.00.12  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar 17 

6403.40.00.00.13  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar  14 

6403.51.05.00.00  İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar 10 

6403.51.11.00.00  24 cm. den az olanlar 13,2 

6403.51.15.00.00  Erkekler için 24 

6403.51.19.00.00  Kadınlar için 24 

6403.51.91.00.00  24 cm. den az olanlar 20 

6403.51.95.00.00  Erkekler için 32 

6403.51.99.00.00  Kadınlar için 32 

6403.59.05.00.00  İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar 10 

6403.59.11.00.00  Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar 23 

6403.59.31.00.00  24 cm. den az olanlar 17 

6403.59.35.00.00  Erkekler için 23 

6403.59.39.00.00  Kadınlar için 23 

6403.59.50.00.11  Erkekler için 14 

6403.59.50.00.12  Kadınlar için 14 

6403.59.50.00.13  Çocuklar ve bebekler için 10 

6403.59.91.00.00  24 cm. den az olanlar 15 

6403.59.95.00.00  Erkekler için 18 

6403.59.99.00.00  Kadınlar için 18 

6403.91.05.00.00  İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar 10 

6403.91.11.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 12 

6403.91.11.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 11 

6403.91.13.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 21 

6403.91.13.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 18 

6403.91.16.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 20 

6403.91.16.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 15 

6403.91.18.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 20 

6403.91.18.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 14,4 
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6403.91.91.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 16,8 

6403.91.91.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 14,4 

6403.91.93.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 21,6 

6403.91.93.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 20,4 

6403.91.96.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 21,6 

6403.91.96.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 20,4 

6403.91.98.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 20,4 

6403.91.98.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 18 

6403.99.05.00.00  İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar 10 

6403.99.11.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 22,8 

6403.99.11.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar  19,2 

6403.99.31.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden  olanlar 15,6 

6403.99.31.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 12, 

6403.99.33.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 24 

6403.99.33.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 20,4 

6403.99.36.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 24 

6403.99.36.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 20,4 

6403.99.38.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 18 

6403.99.38.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 14 

6403.99.50.00.11  Erkekler için 11 

6403.99.50.00.12  Kadınlar için 11 

6403.99.50.00.13  Çocuklar ve bebekler için 7 

6403.99.91.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 10 

6403.99.91.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 10 

6403.99.93.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 24 

6403.99.93.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 15 

6403.99.96.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 18 

6403.99.96.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 15 

6403.99.98.00.11  Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 18 

6403.99.98.00.12  Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar 16 

6404.11.00.00.11  Spor ayakkabıları 8,5 

6404.11.00.00.19  Diğerleri 8,5 

6404.19.10.00.11  Erkekler için 6 

6404.19.10.00.12  Kadınlar için 6 

6404.19.10.00.13  Çocuklar ve bebekler için 5 

6404.19.90.00.11  Erkekler için 7,5 

6404.19.90.00.12  Kadınlar için 7,5 

6404.19.90.00.13  Çocuklar ve bebekler için 5 

6404.20.10.00.11  Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar 15 

6404.20.10.00.12  Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 12 

6404.20.10.00.13  Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar 15 

6404.20.10.00.14  Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 12 

6404.20.10.00.15  Çocuk ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar 8,5 

6404.20.10.00.16  Çocuk ve bebekler  için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar 7,5 

6404.20.90.00.11  Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar 21 
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Dolayısıyla, 10/08/2014 tarihinden itibaren yukarıdaki tabloda yer alan 

eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmayacaktır.   

 

 
Saygılarımızla,                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                                                                                                MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 
 

            
 Ek 1: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten 

           Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 
 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve 

destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanımıza yazabilirsiniz.  

 

Cahit YERCİ  

Yeminli Mali Müşavir  

Kaliteden Sorumlu Ortak  

cyerci@mazarsdenge.com.tr 
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EK 1: 
 

 

Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)’İN YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

 
 

 
 

 


