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TEBLİĞ 

Ticaret Bakanlığından: 
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2018/7) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın 

ithalatında 1/10/2018 tarihli ve 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Demir-Çelik Ürünleri İthalatında 

Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul 

ve esaslarının düzenlenmesidir. 

Genel tarife kontenjanı 

MADDE 2 – (1) Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan genel tarife kontenjanının 

dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır. 

(2) Genel tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili 

muafiyet kodu seçilir. 

(3) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı 

bulunması durumunda Karar çerçevesinde uygulanan ek mali yükümlülük teminata bağlanmaz ve bu kapsamda yapılan 

ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmez . 

(4) Ürün grupları itibariyle dağıtılacak genel tarife kontenjanı miktarları Ek-1’de gösterilmektedir. 

Belirli ülkeler tarife kontenjanı 

MADDE 3 – (1) Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan belirli ülkeler tarife kontenjanının 

dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır. 

(2) Belirli ülkeler tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef 

tarafından ilgili muafiyet kodu seçilir. 

(3) Belirli ülkeler tarife kontenjanı, Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün Ek-

2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için 518.803 tondur. Ancak belirli ülkeler tarife kontenjanı 

miktarı, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172.934 tonu geçemez . 

Diğer hükümler 

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet 

sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilir. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 17/10/2018 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

  

Ekleri için tıklayınız. 
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