
 

 
GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                              Tarih: 13/10/2014           
Sayı: 2014/72                                                                Ref   : 6/72 
  
 
Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2011/5 

SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 
 
 
11/10/2014 tarihli ve 29142 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
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yayımlanmıştır.  
 
Tebliğ, 11/10/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.  
 
Tebliğ ile 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1’inci maddesinin 
birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1604.31.00.00.00 ve 1604.32.00.00.00 gümrük tarife 
istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) havyar ve havyar yerine kullanılan ürünlere ilişkin satırlar 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 

 1604.31.00.00.00 Havyar 500.000  

 1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 20.000 

  

Yukarıdaki tablonun son sütununda yer alan rakamlar, brüt ton başına, ABD 
doları cinsinden birim CIF kıymeti ifade etmektedir. Buna göre, yukarıdaki tabloda gümrük 
tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen 
CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın 
gözetim uygulamasına tabi olacaktır.  

 
Bu kapsamda, söz konusu ürünler, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel 

Müdürlüğü’ne başvurularak alınacak gözetim belgesi ile ithal edilir. Gümrük beyannamesinin 
tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak gözetim belgesinin bir örneği gümrük 
beyannamesine eklenir.  

 
Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik 

pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine 
bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. 

 

 

                                        
1 Sirkülerin izleyen bölümlerinde yalnızca “Tebliğ” şeklinde belirtilecektir.  
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Saygılarımızla,                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                                                                                                  MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
 

 

Ek 1: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’de Değişiklik  

         Yapılmasına Dair 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: 2011/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1604.31.00.00.00 ve 1604.32.00.00.00 

gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) havyar ve havyar yerine kullanılan ürünlere ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

 
“ 1604.31.00.00.00 Havyar 500.000 

 

 1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 20.000 ” 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

 


