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Konu : Kayıt Belgesi Gözetim Genelgesi                                                                   Tarih:19.01.2023 

 

 

 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 

 

Malumları olduğu üzere İthalatta Gözetim Uygulaması (2004/7304) kapsamında 

yapılmaktadır. Bu kapsamda İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2020/9) çerçevesinde 

Tebliğ eki liste konusu eşyaların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması Kayıt Belgesi 

alınmak suretiyle yürütülmektedir. 

Öte yandan gerek gümrük idarelerince yapılan muayene veya sonradan kontrollerden sonra 

gerekse de ithalatçılar tarafından yapılan/yaptırılan iç kontroller neticesinde GTİP itibari ile yanlış 

beyan edildiği anlaşılan ithal eşyasının Kayıt Belgesine tabi eşyalar kapsamında olması halinde 

Gümrük Yönetmeliğinin 181. Maddesi uyarınca Kayıt Belgesi almak üzere yönlendirilen mükelleflere 

yurt dışında kaim ithalatçıdan REGISTRY FORM  (ihracatçı kayıt formu) alınamaması halinde 

geçmişe yönelik kayıt belgesi düzenlenememektedir.  

Kayıt Belgelerinin geçmişe yönelik düzenlenmemesi durumunda ise Gümrük Kanunun 235. 

Maddesi uyarınca ağır cezalar düzenlenmektedir.   

İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar (2004/7304) kapsamında gözetim uygulaması 

birtakım eşyalar için Gözetim Belgesi şeklinde uygulanırken birtakım eşyalar için ise Kayıt Belgesi 

şeklinde uygulanmaktadır. Her iki durumda da amaç ithalatın ileriye yönelik kayda alınarak gözetime 

tabi tutulmasıdır. 

Diğer taraftan Danıştay 7. Dairesinin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen 

21.09.2021 tarihli karar ile, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge`nin 

3’üncü maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin 

durdurulmasına karar verilmiştir. 

Danıştay tarafından verilen bahse konu yürütmenin durdurulması kararının kayıt belgesine tabi 

eşya için uygulanıp/uygulanmayacağına dair sual makamlarınca Hukuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü`ne yönlendirilmiş olup; adı geçen Genel Müdürlükten verilen cevapta özetle; Danıştay 

Yedinci Dairesinin anılan kararının gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, kayıt belgesine tabi 

eşyaların da bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir. 

Bu bağlamda, Danıştay Yedinci Dairesinin kararının 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim 

Uygulaması" konulu Genelge`nin 3 üncü maddesini değiştiren 2021/13 sayılı Genelge`nin 

yürütmesinin durdurulmasına ilişkin olmakla birlikte; kayıt belgesi konusu işlemlerin kıymet kriterli 

gözetim tebliğleri kapsamında olması sebebiyle 2019/1 sayılı genelgenin diğer maddelerinin de kayıt 

belgesini  kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin gümrüklerde yaşanmakta olan sorunları 

gidereceğini düşünmekteyiz. 

Makamlarınca da uygun görülmesi halinde 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim 

Uygulaması" konulu Genelge`nin kayıt belgesini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi 

hususunda gereğini takdir ve tensiplerine arz ederiz. 
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https://www.mevzuat.net/gumruk/genelge/2019/ggm201901.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/genelge/2021/ggmgenelge202113.aspx
https://www.mevzuat.net/gumruk/genelge/2021/ggmgenelge202113.aspx
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Saygılarımızla, 

                                                  
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

 

Cebrail ORMAN 

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 


