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14 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31541 (Mükerrer)

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/5)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 13/7/2021 tar�hl� ve 4275 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe

konulan Bazı Sanay� Ürünler�n�n İthalatında Tar�fe Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’dek�
tabloda Gümrük Tar�fe Poz�syonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın �thalatında açılan tar�fe kontenjanlarının
dağıtımı, yönet�m� �le başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 13/7/2021 tar�hl� ve 4275 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Bazı

Sanay� Ürünler�n�n İthalatında Tar�fe Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar �le 14/4/2010 tar�hl� ve 2010/339
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tar�fe Kontenjanı İdares� Hakkında Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tar�fe kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları
MADDE 3 – (1) Bazı Sanay� Ürünler�n�n İthalatında Tar�fe Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

uyarınca, Ek-1’dek� tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın �thalatında karşılarında göster�len m�ktarlarda açılan
tar�fe kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üret�m�nde hammadde veya ara mal olarak kullanan
sanay�c�lere, talep toplama yöntem� �le yapılır.

(2) Tar�fe kontenjanından faydalanab�lmek �ç�n başvurular, sanay�c�ler tarafından bu Tebl�ğ�n yayımı
tar�h�nden �t�baren on beş �ş günü �çer�s�nde, T�caret Bakanlığı (Bakanlık) �nternet s�tes�nde (www.t�caret.gov.tr) yer
alan “E-İşlemler/İthalat Belge İşlemler�” bölümündek� “E-İmza Uygulamalarına G�r�ş” altındak� “İthalat Belge
İşlemler�” kısmından elektron�k �mza �le yapılır.

(3) Bu Tebl�ğ kapsamında elektron�k �mza sah�b� k�ş�ler�n f�rmalar adına başvuru yapmak üzere
yetk�lend�r�lmes�, 7/4/2021 tar�hl� ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemler�nde Elektron�k
Başvuru S�stem� Tebl�ğ� (İthalat: 2021/21) çerçeves�nde yapılır.

(4) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan başvurularda, �k�nc� fıkrada bel�rt�len “İthalat Belge İşlemler�” sayfasında
bulunan “Başvuru İşlemler�” ana başlığı altındak� “Başvuru G�r�ş�” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal
L�sansı (Sanay�)”, Tebl�ğ/Karar olarak bu Tebl�ğ seç�l�r. Başvuru Formunun elektron�k olarak doldurulup Ek-2’de yer
alan başvuruya eklenmes� gereken belgeler�n tam ve eks�ks�z b�r şek�lde s�steme yüklenmes�nden sonra yetk�l�
kullanıcı tarafından elektron�k �mza atılması suret�yle başvuru tamamlanır.

(5) Eks�k başvuru yapılması hal�nde, Bakanlıkça eks�kl�kler�n tamamlanması �ç�n beş gün ek süre ver�l�r.
(6) B�rden fazla eşya �ç�n başvuruda bulunacak f�rmaların her b�r eşya �ç�n ayrı b�r başvuru yapması

gerekmekted�r.
Dağıtım
MADDE 4 – (1) Talep ed�len toplam tar�fe kontenjanı m�ktarının, açılmış olan tar�fe kontenjanı m�ktarı �le eş�t

veya bu m�ktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(2) Talep ed�len toplam tar�fe kontenjanı m�ktarının açılan tar�fe kontenjanı m�ktarından daha fazla olması

durumunda �se dağıtım; geçerl� başvuru sayısı, toplam talep m�ktarı, f��l� sarf�yat, üret�m m�ktarı, üret�m kapas�tes�,
tüket�m kapas�tes�, toplam �thalat m�ktarı ve öncek� yıllarda kend�ler�ne tahs�s ed�lm�ş bulunan tar�fe kontenjanını
kullanma performansları kr�terler�nden b�r veya b�rkaçı d�kkate alınmak suret�yle gerçekleşt�r�l�r.

İthal l�sansının düzenlenmes�, b�ld�r�m� ve kullanımı
MADDE 5 – (1) Tar�fe kontenjanı kapsamında yapılacak �thalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)

düzenlenen �thal l�sansı gümrük beyannames�n�n tesc�l�nde �lg�l� gümrük �dares�nce aranır.
(2) Bu Tebl�ğde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde tar�fe kontenjanı tahs�satı yapılan başvuru sah�b� adına

�thal l�sansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektron�k olarak düzenlen�r. Düzenlenen �thal l�sansı b�lg�ler�ne
başvuru sah�b� tarafından Başvuru İşlemler�/Başvuru-Belge Sorgulama sayfasından sorgulanarak ulaşılır. Ayrıca, b�lg�
amaçlı olarak başvuru formunda yer alan e-posta adres�ne b�ld�r�l�r. B�ld�r�mde Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü)
elektron�k ortamda (Tek Pencere S�stem�) ver�len 23 hanel� belge numarası �le belge tar�h� yer alır. Başvuru sah�b�ne
ayrıca yazılı b�ld�r�m yapılmaz.

(3) B�ld�r�mde yer alan belge numarası ve belge tar�h� yükümlü tarafından beyannamen�n 44 nolu kutusunda
“Belge Referans No” ve “Belge Tar�h�” alanlarında beyan ed�l�r.

(4) Başvuru sah�b�n�n gümrük �dares�nde kaydının olmaması neden�yle, �thal l�sansının Tek Pencere
S�stem�nde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adres�ne Bakanlıkça (İthalat
Genel Müdürlüğü) b�ld�r�mde bulunulur. Yapılan b�ld�r�m üzer�ne �thalatçı tarafından beş �ş günü �ç�nde gümrük
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s�stem�ne kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) b�lg� ver�l�r. Aks� takd�rde, yapılmış olan başvuru
geçers�z sayılır.

(5) Tar�fe kontenjanı konusu eşya ancak �thal l�sansının geçerl�l�k süres� �çer�s�nde serbest dolaşıma g�reb�l�r.
İthal l�sanslarının süres�
MADDE 6 – (1) Düzenlenecek �thal l�sansları 15/2/2022 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) geçerl�d�r.
İthal l�sansı devr�
MADDE 7 – (1) İthal l�sansı kapsamındak� �thalatın, �thal l�sansı sah�b� f�rma tarafından yapılması zorunludur.

İthal l�sansı üçüncü k�ş�lere devred�lemez.
İthal l�sansının rev�zes�
MADDE 8 – (1) İthal l�sansının üzer�nde kayıtlı hususlara �l�şk�n olarak �ht�yaç olması hal�nde, Bakanlık

(İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değ�ş�kl�k yapab�l�r. Adına �thal l�sansı düzenlenen f�rma tarafından, değ�ş�kl�k
taleb�ne �l�şk�n �lg�l� b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte başvurulması hal�nde, �thal l�sansına �l�şk�n rev�ze talepler�
Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına �thal l�sansı düzenlenm�ş olan
f�rmayı tems�l ve �lzama yetk�l� tems�lc� veya tems�lc�ler tarafından yapılması gerekmekted�r.

(2) İthal l�sansının m�ktarının artırılmasına yönel�k talepler değerlend�rmeye alınmaz.
Uygulamaya �l�şk�n önlemler
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve �thal mallarla �lg�l� �ncelemeler�

yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetk�l�d�r. Başvuruda sunulan b�lg� ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda
söz konusu tutarsızlık başvuru sah�b� tarafından g�der�l�nceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekl� görmes�
hal�nde, elektron�k ortamda sunulan b�lg� ve belgeler�n asılları �le �lave b�lg� ve belge �steyeb�l�r.

Yetk�
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan hususlarda uygulamaya yönel�k önlem almaya, düzenleme yapmaya,

gerekl� durumlarda �nceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetk�l�d�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğde yer almayan hususlarda, 31/12/2020 tar�hl� ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı �le yürürlüğe konulan İthalat Rej�m� Kararı ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714M1-3-1.pdf

