RESMĠ GAZETE
Tarihi
14.02.2009
Sayısı
27141 (2009/5)
DeğiĢiklik Tebliğleri
Tarihi
Sayısı
17.02.2011
27849 (2009/5)
01.03.2018
30347 (2018/3)
13.04.2018
30390 (2018/3)
13.06.2018
30390 (2018/3)

Ekonomi Bakanlığından:
ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN
TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2018/3)
Kapsam
(DeğiĢik: RG- 13/04/2018- 30390) MADDE 1 – 1/3/2018 tarihli ve 30347 sayılı Resmî Gazete’ de
yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’in 1 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen
eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında
ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
(DeğiĢik: RG- 13/04/2018- 30390)
G.T.Ġ.P.
EĢya Tanımı
8507.10.20.00.11
Ağırlığı 5 kg’ı geçmeyenler
8507.10.20.00.12
Ağırlığı 5 kg’ı geçenler
8507.10.80.00.11
Ağırlığı 5 kg’ı geçmeyenler
8507.10.80.00.12
Ağırlığı 5 kg’ı geçenler
8507.20.20.00.11
Traksiyoner akümülatör
8507.20.20.00.19
Diğerleri
8507.20.80.00.00
Diğerleri
Kilogram: Brüt ağırlık

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kilogram*)
4
4
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

Gözetim Uygulaması
(DeğiĢik: RG-01/03/2018-30347) 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.
RG-13/06/2018- 30450) (2) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliğine üye

ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmaz.
BaĢvuru
(DeğiĢik: RG-01/03/2018-30347) MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi
Bakanlığı internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza

Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca,
e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere
yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde
Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında
bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS0964-Gözetim Belgesi Sanayi” Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak
doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra
yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular
fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.
RG-14/02/2009- 27141) (2) Gözetim belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında
ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar Ek III ’te yer alan Yeminli Mali Müşavirlik icmal
tablosunun her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
Ġnceleme
MADDE 4 – (1) Bakanlık 3 üncü maddede belirtilen başvuru ve başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin
asılları, ayrıca yapılan incelemede eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde bilgilerin tamamlanması
ile ek bilgi ve belge istenebilir.
(DeğiĢik: RG-01/03/2018- 30347)
Gözetim Belge Düzenlenmesi Ve BaĢvuru Sahibine Bildirimi
MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan E-Posta
adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli
belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 no’lu kutusunda
“Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde
bulunulmaz.
(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere
Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan E-Posta adresine İthalat
Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü
içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış
olan başvuru geçersiz sayılır.
Yaptırım
MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin
beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik
bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.
Gözetim Belgesine Ve Gözetim Belgesinin Kullanımına Ait Bilgiler
MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine
ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

RG-14/02/2009- 27141) (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul
edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5
dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi devredilemez.
Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
(DeğiĢik: RG-01/03/2018-30347) MADDE 8 – (1) 14/2/2009 tarihli ve 27141 sayılı Resmî Gazete
’de
yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
(DeğiĢik: RG-13/04/2018-30390) MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 31/3/2018 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Eklerdeki DeğiĢiklikler:
(DeğiĢik: RG-13/04/2018-30390) *MADDE 1 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2BĠhracatçı - Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- Ġhracatçı - Üretici Bilgi Formu (2E’de belirtilen
belgenin ibraz edilmesi durumunda aranmaz.)” olarak değiştirilmiş ve aynı eke 2D- Proforma fatura
veya ticari faturanın sureti paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“2E- Kapasite Raporu: Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı
yapılmamak üzere ithal edilecekse, üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı ya da noter veya
ilgili Sanayi Odası tasdikli sureti. (Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen firmalar Ek-2B’de yer alan
İhracatçı – Üretici Bilgi Formunu ibraz etmek zorundadır.)”

EKLER

