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TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/2) 

Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma 

Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) çerçevesinde 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çerçevesiz 

cam aynalar”ın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) 

ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir. 

Başvuru usul ve esasları 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının 

değerlendirmeye alınabilmesi için, EK-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde 

doldurulması ve EK-2’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) 

iletilmesi gerekmektedir. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya 

yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, Bakanlık ek bilgi 

ve belge isteyebilir ve söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. 

Kota miktarı 

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

  

GTP Tanımı 

Kota Miktarı (Ton) 

1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 

 3/7/2017- 

2/7/2018 

 3/7/2018-

2/7/2019 
 3/7/2019-

2/7/2020 

7009.91 Çerçevesiz cam aynalar 2.147 2.211 2.277 

  

Kotanın dağıtılması 

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında 

verilebilecek miktar, 25.000 kilogramı aşamaz. 

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler 

MADDE 5 – (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen İthal Lisansı gümrük 

beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına İthal Lisansı 

Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir. Bu durumda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere 

Sistemi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait e-posta 

adresine elektronik olarak iletilir ve söz konusu başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda 

başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık 

sorumlu tutulamaz. 

(3) Elektronik ortamda düzenlenen İthal Lisansları için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge 

numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” 

alanlarında beyan edilir. 

(4) Gerekmesi halinde İthal Lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir. 

(5) Kota dağıtımına konu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal 

Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. 



 
(6) İthal Lisansı devredilemez. 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 3/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

  

  

Ekler için tıklayınız. 
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