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SİRKÜLER (G-2019) 

  

 

 

Sayın Üyemiz,  

 

9/8/2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/3) çerçevesinde 0602 ve 0603 gümrük tarife pozisyonunda bulunan canlı 

bitkiler ve çiçekler kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulmuştur. 

 

Anılan Tebliğ yayımını takip eden 45inci gün yürürlüğe girecektir.  

 

Bilgilerine sunulur.  

 

      S. Tansel KÜNBİ   

       Genel Sekreter A.  

              Şube Müdürü 
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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/3)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ; EK I’de gümrük tar�fe poz�syonu (G.T.P.) bel�rt�len ürünler�n �thalatının kayda

alınmak suret�yle �ler�ye yönel�k olarak gözet�me tab� tutulmasına �l�şk�n usul ve esasları �çermekted�r.
Kayda alma
MADDE 2 – (1) 1 �nc� maddede bel�rt�len ürünler� �thal etmek �steyen �thalatçılar, gerçekleşt�recekler� �thalata

�l�şk�n b�lg�ler� �thalattan önce T�caret Bakanlığı tarafından yetk�lend�r�len ve EK II’dek� l�stede göster�len Kayıt
Merkezler�ne kaydett�r�rler. İthal �şlem�n�n kayda alındığına da�r b�r Kayıt Belges� düzenlen�r.

(2) 1 �nc� maddede bel�rt�len ürünler, b�r gümrük beyannames� kapsamında, brüt 5 kg veya daha az m�ktarda
�thal ed�lecek �se kayda alma uygulamasına tab� değ�ld�r.

İthalat
MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünler�n serbest dolaşıma g�r�ş�nde gümrük beyannameler�n�n tesc�l�nde

menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nc� maddede bel�rt�len Kayıt Belges� veya elektron�k ortamdak� kaydı �thalatçı
tarafından �lg�l� gümrük �dares�ne sunulur.

Başvuru
MADDE 4 – (1) Kayıt Belges� talepler�ne �l�şk�n başvuruların değerlend�rmeye alınab�lmes� �ç�n EK III’te yer

alan Kayıt Belges� Başvuru Formunun tam ve usulüne uygun b�r şek�lde doldurulması ve bu formun ek�ndek�
belgelerle b�rl�kte eks�ks�z b�r şek�lde Kayıt Merkezler�nden b�r�ne �let�lmes� gerekmekted�r. Gerekl� görülmes� hal�nde
ek b�lg� ve belge talep ed�leb�l�r.

Başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belges� başvuruları en geç 10 (on) �ş günü

�çer�s�nde sonuçlandırılır.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan b�lg� ve belgelerde tutarsızlık

bulunduğunun tesp�t ed�lmes� veya bu yönde c�dd� şüphe olması hal�nde söz konusu hususlar açıklığa
kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belges� düzenlenmez. Bu n�tel�ktek� başvurular değerlend�r�lmek üzere kayıt
merkez�nce koord�natör Kayıt Merkez�ne �nt�kal ett�r�l�r.

Kayıt Belges�ne ve Kayıt Belges�n�n kullanımına a�t b�lg�ler
MADDE 6 – (1) Kayıt Belgeler�n�n geçerl�l�k süres� 45 (kırk beş) gündür. B�r Kayıt Belges� b�rden fazla

beyanname �ç�n kullanılamaz ve süres� uzatılamaz.
(2) Kayıt Belges�,  27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymet�ne �l�ş�n

hükümler�n�n uygulanmasını engellemez ve d�ğer mevzuat çerçeves�nde alınması gereken belgeler�n yer�ne geçmez.
(3) Gümrük beyannames�n�n tesc�l� sırasında gümrüklerce tesp�t ve kabul ed�len kıymet veya m�ktarın, Kayıt

Belges�nde kayıtlı kıymet veya m�ktarı, toplam %5’ten (%5 dah�l) daha az b�r oranda aşması �thalatın yapılmasını
engellemez.

(4) Kayıt Belges� üçüncü k�ş�lere devred�lemez.
Tarım İzleme Kom�tes�
MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� eşyanın n�tel�ğ�, menşe�, değer� ve benzer� özell�kler� �le �thalatının

kayda alınmasına �l�şk�n bel�rlenen d�ğer �ş ve �şlemler hususunda 4/6/2013 tar�hl� ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Gözet�m Uygulanmasına İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2013/9) çerçeves�nde daha önce teşk�l ed�lm�ş
olan Tarım İzleme Kom�tes� (Kom�te) T�caret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) tavs�ye ve
öner�lerde bulunur. Kom�ten�n üyeler�, oluşturulması, görevler� �le çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe
bel�rlen�r.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebl�ğ yayımını tak�p eden 45 �nc� gün yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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