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Bilindiği üzere, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü
maddesinde yeralan “İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının
gerektirdiği belgelerin yanı sıra ‘Gözetim Belgesi’de aranır.” hükmü gereğince yükümlüler,
İthalat Genel Müdürlüğü’nden ilgili eşya için alacakları gözetim belgesini gümrük idarelerine
ibraz etmek zorundadırlar. 2004/7304 sayılı Karar ve ilgili gözetim Tebliğleri kapsamında
gümrük idarelerinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gümrük idarelerince aşağıda belirtilen
esaslara göre işlem yapılması uygun bulunmuştur:
1) Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
Elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından
verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu
kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
Eşya kıymetinin gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten düşük olması durumunda, eşya
kıymetinin gözetim tebliğinde belirtilen düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde yurtdışı diğer
gider beyan edilmesi halinde yükümlüden gözetim belgesi ibrazı istenilmez. Gümrük
Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi kapsamında yapılan kontrollerde, gözetim belgesinin beyan
edilmediği ve beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmadığının tespit
edilmesi halinde, yükümlünün talebi üzerine beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen
gözetim kıymetine yükseltilmesine yönelik beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir.
Söz konusu ek beyan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 61/3 üncü maddesi ile Yönetmeliğin
113 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüyü bağlayan esasları kapsamakta olup; BİLGE
programında usulüne uygun olarak “Yurt Dışı Diğer Giderler” altında yapılır. Yükümlünün
ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka
bir işleme gerek kalmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanır. Yükümlünün
bu şekilde işlem yapılmasını talep etmemesi halinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci
maddesi ve 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip edilerek alınacak sonuca göre
işlemler tekemmül ettirilir.
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2) Teslimden sonra yapılan kontroller sonucunda, eşyanın gözetime tabi olduğunun ve bu
şartın karşılanmadığının anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlüye bu husus
bildirilir. Bildirimin ulaştığı tarihten itibaren, yükümlü tarafından otuz gün içinde farklılığa
ilişkin vergilerin ödenmesi durumunda, ilave herhangi bir işlem tesis edilmez. Aksi takdirde,
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip
edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir.
3) Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak
şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda
yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında,
Gümrük Kanunu uyarınca geri verme başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece reddi
işlemine karşı dava açılması ve davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle yargı kararı
mucibince geri verme işleminin yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi
sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın ortadan kalktığı ve
beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü izahtan vareste bir husustur. Bu durumda,
gözetim belgesinin teminine yönelik olarak Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve
2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip edilerek alınacak sonuca göre işlemler
tekemmül ettirilir.
4) Serbest dolaşıma giriş rejimi, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, dahilde işleme
rejimi kapsamı geri ödeme sistemi ile şartlı muafiyet sistemi kapsamı işletme malzemesi ithali
hariç olmak üzere, sair gümrük rejimlerinin kullanımına yönelik tescil edilen gümrük
beyannamelerinde beyan edilen eşya kıymetinin ilgili gözetim tebliğinde belirtilen kıymete
ulaşmaması durumunda, gözetim belgesi ve ilave yurtdışı gider şartı aranmaksızın işlemler
tamamlanır.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Gonca Işık Yılmaz BATUR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
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