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Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK  

          YAPILMIŞTIR 

 

03/06/2014 tarihli ve 20019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki 

tabloda ayrıntıları belirtilen düzenleme (tebliğ) ile yine aynı tabloda belirtilen değişiklikler 

yapılmıştır.  

 
 

 

Düzenlemenin 

Adı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2012/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  

Sayısı - 

Yayımlandığı Resmi Gazete  03/06/2014-29019 

Yürürlük Tarihi 03/06/2014 

Düzenlemeyi Yapan Kurum   Ekonomi Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama 

1. Yukarıda ayrıntıları belirtilen tebliğle, 02/08/2012 tarihli ve 

28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2012/3) 1’inci 

maddesinde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır.  

2. Yapılan değişiklik, 2012/3 sayılı tebliğin 1’inci 

maddesindeki tabloda brüt kilogram başına 35 ABD Doları 

olarak belirlenmiş ve yer verilmiş gümrük kıymetinin bu kez 50 

ABD Doları olarak yeniden belirlenmesinden ibarettir.   

3. Değişiklikten sonra (2012/3) sayılı tebliğin 1’inci 

maddesinde yer alan tablo, aşağıdaki satırda belirtilen hale 

gelmiştir.  

4. Değişiklik yapılan (2012/3) sayılı tebliğ, bu tablonun 

aşağıdaki satırında  gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) 

ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, birim kıymetinin belli 

bir tutarın altında olması halinde, yalnızca bu birim kıymetin 

altında kalan eşyanın ithalatına ve ileriye yönelik olarak ülke 

ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

5. Yapılan değişiklik uyarınca, bu tablonun aşağıdaki satırında  

gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen 

eşyanın ithalatında brüt ağırlık başına birim kıymet 50 ABD 

dolarının altında olursa, yalnızca bu birim kıymetin altında 

kalan söz konusu eşyanın ithalatında şu uygulamalar geçerli 

olacaktır:   

 

 

 



2 
 

 

 
 

 
  Söz konusu eşya ancak Ekonomi Bakanlığı’nca (İthalat 

Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. 

Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili 

gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük 

beyannamesine eklenir. 

 Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife 

istatistik pozisyonundan 50 kilogram veya daha az miktarda 

yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim 

uygulamasından muaftır. 

 Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların 

değerlendirmeye alınabilmesi için 2012/3 sayılı tebliğin 1 

numaralı ekinde yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu" nun 

usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve aynı tebliğin 2 

numaralı ekindeki  belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat 

Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel 

Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belgeler 

isteyebilir. 

 Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya 

başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık 

bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi 

düzenlenmez. 

 Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. 

 Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun "Eşyanın Gümrük 

Kıymeti" ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.  

 Yapılan değişiklikten sonra brüt kilogram başına 50 ABD 

Doları olarak belirlenmiş kıymet, Gümrük Kanunu’nun 

"Eşyanın Gümrük Kıymeti" ne ilişkin hükümlerinin 

uygulanmasına esas teşkil etmez. 

 Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit 

ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde 

kayıtlı kıymet veya miktarını, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha 

az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. 

 Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim 

belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim 

belgesinin aslının, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari 

fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim 

belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on işgünü 

içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğü’ne 

iletilmesi zorunludur. 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük 

Kıymeti 

(ABD Doları/Kg*) 

8431.31.00.00.00 Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait 

olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi veya boy 

fotoseli) 

              50  

*Brüt ağırlık 
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Saygılarımızla, 

 

  

                                                                               DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

                                                                               MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
 

 
   

 

(*) 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  

YMM  
Mazars/Denge, Kalite Kontrol, Ortak  

cyerci@mazarsdenge.com.tr 
  

       

 

 

 

 

 

 

 


