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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/6)
Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ, aşağıda gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonu (GTİP) ve tanımı bel�rt�len eşyanın

(yalnız karşısında göster�len gümrük kıymet�n�n altında b�r�m kıymetler� ha�z olanlarının) �thalatında �ler�ye yönel�k
olarak yürütülecek olan gözet�m uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları �çer�r.

Gözet�m uygulaması
MADDE 2- (1) 1 �nc� maddede bel�rt�len eşya ancak T�caret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)

düzenlenecek gözet�m belges� �le �thal ed�l�r. Gözet�m belges� gümrük beyannames�n�n tesc�l�nde �lg�l� gümrük
�dares�nce aranır.

Başvuru
MADDE 3- (1) Gözet�m belges� talepler�ne �l�şk�n başvurular, Gümrükler Tek Pencere S�stem� (S�stem)

kapsamında T�caret Bakanlığı (Bakanlık) �nternet sayfasında (www.t�caret.gov.tr) yer alan “E-H�zmetler” ve “E-
İşlemler” altındak� “İthalat Belge İşlemler�” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına G�r�ş” kısmında elektron�k
�mza �le yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turk�ye.gov.tr) adres�nden de başvurulab�l�r.

(2)  Bu Tebl�ğ kapsamında elektron�k �mza sah�b� k�ş�ler�n f�rmalar adına başvuru yapmak üzere
yetk�lend�r�lmes�, 31/12/2022 tar�hl� ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat
İşlemler�nde Elektron�k Başvuru İç�n Yetk�lend�rme Tebl�ğ� (İthalat: 2023/21) çerçeves�nde yapılır.

(3) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan başvurularda b�r�nc� fıkrada bel�rt�len “İthalat Belge İşlemler�” sayfasında
bulunan “Başvuru İşlemler�” ana başlığı altındak� “Yen� Başvuru G�r�ş�” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-
Gözet�m Belges� Sanay�”, Tebl�ğ/Karar alanında �se bu Tebl�ğ seç�l�r. Başvuru formunun elektron�k olarak doldurulup
Ek-2’de yer alan formlar ve belgeler�n eks�ks�z b�r şek�lde s�steme yüklenmes�nden sonra yetk�l� kullanıcı tarafından
elektron�k �mza �le �mzalanmak suret�yle başvuru tamamlanır.

(4) Elektron�k ortamda yaşanab�lecek sıkıntılar neden�yle başvuru yapılamaması hal�nde, başvurular f�z�ksel
olarak da yapılab�l�r. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan başvurulara �l�şk�n belgeler�n asılları Bakanlık tarafından

başvuru sah�b�nden �steneb�l�r. Ayrıca sunulan b�lg� ve belgelerde eks�kl�k veya tutarsızlık tesp�t ed�lmes� hal�nde ek
b�lg� ve belge �steneb�l�r.

Gözet�m belges� düzenlenmes� ve başvuru sah�b�ne b�ld�r�m�
MADDE 5- (1) Gözet�m belges� elektron�k ortamda düzenlen�r ve başvuru formunda yer alan e-posta adres�ne

b�ld�r�mde bulunulur. B�ld�r�mde, s�stem tarafından ver�len 23 hanel� belge numarası �le belge tar�h� yer alır ve bu
b�lg�ler yükümlü tarafından beyannamen�n 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tar�h�” alanlarında
beyan ed�l�r. Başvuru sah�b�ne ayrıca yazılı b�ld�r�mde bulunulmaz.

(2) Başvuru sah�b�n�n gümrük �dares�nde kaydının olmaması neden�yle, gözet�m belges�n�n s�stem kaydının
onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adres�ne İthalat Genel Müdürlüğünce b�ld�r�mde
bulunulur. Yapılan b�ld�r�m üzer�ne �thalatçı tarafından beş �ş günü �ç�nde s�steme kayıt yaptırılarak İthalat Genel
Müdürlüğüne b�lg� ver�l�r. Aks� takd�rde, yapılmış olan başvuru geçers�z sayılır.

Yaptırım
MADDE 6- (1) Başvuru ya da �nceleme aşamasında sunulan b�lg� ve belgelerde başvuru sah�b�n�n beyanının

gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu b�lg� ve belgelerde tutarsızlık veya eks�kl�k bulunduğunun tesp�t ed�lmes�
hal�nde söz konusu tutarsızlık veya eks�kl�k g�der�l�nceye kadar gözet�m belges� düzenlenmez.

Gözet�m belges�ne ve gözet�m belges�n�n kullanımına a�t b�lg�ler



MADDE 7- (1) Gözet�m belgeler�n�n geçerl�l�k süres� altı aydır.
(2) Gözet�m belges�, 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymet�ne �l�şk�n

hükümler�n�n uygulanmasını engellemez. 1 �nc� maddede bel�rt�len kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük
kıymet�ne �l�şk�n hükümler�n�n uygulanmasına esas teşk�l etmez.

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Tebl ğ yayımı tar h n  tak p eden otuzuncu gün yürürlüğe g rer. 
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Tebl ğ hükümler n  T caret Bakanı yürütür.


