
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı :20117910-111.01 

Konu :PVC Yer Kaplamaları İthalatı 

 

11.01.2019 / 40547046 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 02.01.2019 tarihli ve 0040266865 sayılı yazı ilişikte 

gönderilmekte olup söz konusu yazı çerçevesinde, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (No: 2018/11) hükümlerinde belirtilen fiyat listesinden daha düşük olarak ithal edilmek 

istenen AB ülkeleri menşeli eşya ile ilgili olarak ikinci kalite veya tasnif dışı ürün gibi nitelik 

problemleri dikkate alınarak İthalat Rejimi Kararı'nın 7. maddesi kapsamında İthalat Genel 

Müdürlüğünün izninin aranması gerekmektedir. 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

Ek: 1 adet yazı 

 

DAĞITIM: 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 

 

 

 

 



T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

İthalat Genel Müdürlüğü 

 

Sayı :18804771-502.99 

Konu :PVC Yer Kaplamaları İthalatı 

 

02.01.2019 / 40266865 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Malumları olduğu üzere, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/11) ile 3918.10.10.00.11 Gümrük 

Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “PVC yer kaplamaları” ve 3918.10.90.00.19 

GTİP’i altında yer alan “Diğerleri” eşyaları için gözetim uygulaması başlatılmıştır. Bunun 

yanında, anılan Tebliğ, “MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi 

Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim 

Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

(2) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden biri menşeli 

olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmaz.” hükmünü amirdir.” 

Öte yandan, Genel Müdürlüğümüzce alınan bazı şikayetlerde gözetim uygulaması kapsamı 

eşyadan özellikle muhtelif nitelik problemlerinden ötürü (ikinci kalite, tasnif dışı vb.) Avrupa 

Birliği (AB) ülkelerinden düşük fiyatlı eşyanın ülkemize ihraç edildiği belirtilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Bakanlık Makamından söz konusu eşyanın İthalat Rejimi'nin 7. maddesi 

çerçevesinde incelenmesi talimatı alınmıştır. 31/12/1995 tarihli ve 22510 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı (Karar 1995-7606)”Madde 7- Eski, kullanılmış, 

yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne 

tabidir.“ hükmünü amirdir. Bu kapsamda mezkur eşyanın İthalat Rejimi Kararı 7. Maddesi 

kapsamında ithali uygun görülmemektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında, AB ülkeleri menşeli olarak, ilgili gözetim tebliğ 

hükümlerinde belirtilen fiyat listesinden daha düşük olarak ithal edilmek istenmesi halinde 

ikince kalite veya tasnif dışı ürün gibi nitelik problemleri dikkate alınarak, İthalat Rejimi 

Kararı'nın 7. maddesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz izninin aranmasının yerinde olacağı 

düşünülmektedir. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ 

Genel Müdür V. 

 


