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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/9)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ; EK 1’de fasıl numarası, gümrük tar�fe poz�syonu (G.T.P.) veya gümrük tar�fe

�stat�st�k poz�syonu (G.T.İ.P.) bel�rt�len eşyanın �thalatının kayda alınmak suret�yle �ler�ye yönel�k olarak gözet�me tab�
tutulmasına �l�şk�n usul ve esasları �çermekted�r.

Kayda alma
MADDE 2 – (1) 1 �nc� maddede bel�rt�len ürünler� �thal etmek �steyen �thalatçılar, gerçekleşt�recekler� �thalata

�l�şk�n b�lg�ler� �thalattan önce T�caret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkez� olarak yetk�lend�r�len İstanbul Tekst�l ve
Konfeks�yon İhracatçı B�rl�kler� Genel Sekreterl�ğ�ne a�t “�thalat.eb�rl�k.org” �nternet s�tes� üzer�nden kaydett�r�rler.
İthal �şlem�n�n kayda alındığına da�r elektron�k ortamda b�r Kayıt Belges� düzenlen�r.

(2) 1 �nc� maddede bel�rt�len ürünler, b�r özet beyan veya TIR Karnes� ya da trans�t beyannames� kapsamında
brüt 25 kg veya daha az m�ktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tab� değ�ld�r.

İthalat
MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünler�n serbest dolaşıma g�r�ş�nde gümrük beyannameler�n�n tesc�l�nde

menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nc� maddede bel�rt�len Kayıt Belges�n�n düzenlend�ğ�ne �l�şk�n Tek Pencere S�stem�
çerçeves�nde elektron�k ortamda ver�len numaranın gümrük beyannames�n�n 44 numaralı hanes�ne �thalatçı tarafından
kayded�lmes� gerek�r.

Başvuru
MADDE 4 – (1) Kayıt Belges� talepler�ne �l�şk�n başvuruların değerlend�rmeye alınab�lmes� �ç�n EK 2’de yer

alan Kayıt Belges� başvurusuna eklenecek belgeler�n tam ve usulüne uygun b�r şek�lde doldurulması ve �thalata �l�şk�n
b�lg�ler �le b�rl�kte “�thalat.eb�rl�k.org” �nternet s�tes� üzer�nden �let�lmes� gerek�r. Bakanlıkça gerekl� görülmes�
hal�nde elektron�k ortamda sunulan evrakların asılları Kayıt Merkez�nce talep ed�leb�l�r.

(2) Kayıt Belges� başvurusunda sunulan b�lg� ve belgeler�n doğruluğundan �thalatçı ve tems�lc�s� sorumludur.
İnceleme ve başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belges� başvuruları en geç 10 (on) �şgünü

�çer�s�nde sonuçlandırılır.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan b�lg� ve belgelerde tutarsızlık

bulunduğunun tesp�t ed�lmes� veya bu yönde c�dd� şüphe olması hal�nde söz konusu hususlar açıklığa
kavuşturuluncaya kadar Kayıt Belges� düzenlenmez. Bu n�tel�ktek� başvurular değerlend�r�lmek üzere Kayıt
Merkez�nce T�caret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) �nt�kal ett�r�l�r. Bu n�tel�ktek� başvurular
�ç�n Genel Müdürlükçe detaylı b�lg� talep ed�leb�l�r ve sunulan b�lg�ler�n doğruluğunu tey�t etmek üzere �ncelemeler
yapılab�l�r.

Kayıt Belges�ne ve Kayıt Belges�n�n kullanımına a�t b�lg�ler
MADDE 6 – (1) Kayıt Belgeler�n�n geçerl�l�k süres� 90 (doksan) gündür. B�r Kayıt Belges� b�rden fazla

beyanname �ç�n kullanılamaz ve süres� uzatılamaz.
(2) Kayıt Belges�, 27/10/1999 tar�hl� ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun "Eşyanın Gümrük Kıymet�ne" �l�şk�n

hükümler�n�n uygulanmasını engellemez ve d�ğer mevzuat çerçeves�nde alınması gereken belgeler�n yer�ne geçmez.
(3) Gümrük beyannames�n�n tesc�l� sırasında gümrüklerce tesp�t ve kabul ed�len kıymet veya m�ktarın, Kayıt

Belges�nde kayıtlı kıymet veya m�ktarı, toplam %5'ten (%5 dâh�l) daha az b�r oranda aşması �thalatın yapılmasını
engellemez.

(4) Kayıt Belges� üçüncü k�ş�lere devred�lemez.
Tekst�l ve Konfeks�yon İzleme Kom�tes�
MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamındak� eşyanın n�tel�ğ�, menşe�, değer� ve benzer� özell�kler� �le �thalatının

kayda alınmasına �l�şk�n bel�rlenen d�ğer �ş ve �şlemlere �l�şk�n Genel Müdürlüğe tavs�ye ve öner�lerde bulunmak
üzere Tekst�l ve Konfeks�yon İzleme Kom�tes� (Kom�te) oluşturulur. Kom�ten�n üyeler�, oluşturulması, görevler� �le
çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 8 – (1) 31/12/2018 tar�hl� ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözet�m Uygulanmasına İl�şk�n Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 9 – (1) 8 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan İthalatta Gözet�m Uygulanmasına İl�şk�n Tebl�ğ

(Tebl�ğ No: 2019/1)’e yapılan atıflar bu Tebl�ğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
 


