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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/6)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/5/2020 tarihli  ve 31118 sayılı  Resmî Gazete’de

yayımlanan  İthalatta  Korunma  Önlemlerine  İlişkin  Tebliğ  (Tebliğ  No:  2020/2)  çerçevesinde
3920.20.21.00.19  gümrük  tarife  istatistik  pozisyonunda  yer  alan  ürünün  İran  İslam
Cumhuriyeti  (İran)  menşeli  olanlarının  ithalatında  uygulanan  miktar  kısıtlamasının  (kota)
dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli ürüne yönelik

kota başvuruları Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-
İşlemler altındaki  “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(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, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri”
sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge
Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir.
Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde elektronik olarak
doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin birer suretinin tam ve
eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza
atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için beş gün
ek süre verilir.

(5)  Bu  Tebliğ  kapsamında  yapılan  beyanın  doğruluğuyla  ve  ithal  mallarla  ilgili
incelemeleri  yapmaya  veya  yaptırmaya  Bakanlık  yetkilidir.  Başvuruda  sunulan  bilgi  ve
belgelerde  tutarsızlık  olduğu  durumlarda  söz  konusu  tutarsızlık  başvuru  sahibi  tarafından
giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda
sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı
MADDE 3 – (1) Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

 

G.T.İ.P.
Eşyanı

n
Tanımı

Kota Miktarı (Ton)
1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem
2/7/2020 -
1/7/2021

2/7/2021 -
1/7/2022

2/7/2022 -
1/7/2023

3920.20.21.0
0.19

Diğerler
i

1.412 1.454 1.498

 
Kotanın dağıtılması
MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır.

Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.
(2)  Daha  önce  ithal  lisansı  almış  olan  başvuru  sahiplerinin  yeni  başvurularının

karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış
olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekmektedir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler
MADDE 5 – (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel

Müdürlüğü)  düzenlenen  ithal  lisansı  gümrük  beyannamesinin  tescilinde  ilgili  gümrük
idaresince aranır.



(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan
başvuru  sahibi  adına  ithal  lisansı  Bakanlıkça  (İthalat  Genel  Müdürlüğü)  elektronik  olarak
düzenlenir  ve  başvuru  formunda  yer  alan  e-posta  adresine  bildirilir.  Bildirimde Bakanlıkça
(İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge
numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3)  Bildirimde  yer  alan  belge  numarası  ve  belge  tarihi  yükümlü  tarafından
beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan
edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle ithal lisansının
Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-
posta  adresine  Bakanlıkça  (İthalat  Genel  Müdürlüğü)  bildirimde  bulunulur.  Yapılan  bildirim
üzerine  ithalatçı  tarafından  5  (beş)  iş  günü  içinde  gümrük  sistemine  kayıt  yaptırılarak
Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz
sayılır.

(5)  Başvuru  formunda  başvuru  sahibine  ait  doğru  ve  geçerli  bir  e-posta  adresinin
bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(6) Gerekmesi halinde ithal lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir.
(7) Kota dağıtımına konu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest

dolaşıma  girebilir.  İthal  lisansının  fiziksel  olarak  düzenlenmesi  halinde,  geçerlilik  süresinin
bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(8)  İthal  lisansı  kapsamındaki  ithalatın,  ithal  lisansı  sahibi  firma tarafından yapılması
zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(9)  Gümrüklerce tespit  ve kabul  edilen  kıymet veya miktarın,  ithal  lisansında kayıtlı
kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını
engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından
mahsup edilir.

(10)  İthal  lisansının  üzerinde  kayıtlı  hususlara  ilişkin  olarak  ihtiyaç  olması  halinde,
Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen
firma  tarafından,  değişiklik  talebine  ilişkin  ilgili  bilgi  ve  belgeler  ile  birlikte  başvurulması
halinde,  ithal  lisansına  ilişkin  revize  talepleri  Bakanlıkça  (İthalat  Genel  Müdürlüğü)
sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve
ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yetki
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme  yapmaya,  gerekli  durumlarda  inceleme  yapmaya  veya  yaptırmaya  Bakanlık
(İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


