
Ekonomi Bakanlığından: 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  

(TEBLİĞ NO: 2015/2) 

(06.08.2015 T. 29437 R.G.) 

Kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 
gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 15/6/2015 tarihli ve 
2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri 
Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde 
açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir. 
(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 
Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife 
kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 1.043 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, 
her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife 
kontenjanı 347 tonu geçemez. 
Başvuru usul ve esasları 
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-
1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak Ek-
2’de istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) 
gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. 
(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 söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından 
giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge 
isteyebilir. 
Tarife kontenjanının dağıtılması 
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 
4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. 
Başvuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup, 
postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı 
miktarı 20 tonu (net) geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için 
düzenlenir. 
(2) Tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü 
içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın başvuru konusu ülke veya 
gümrük bölgesi için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, talepler 
ülke veya gümrük bölgesi bazında belirlenen toplam tarife kontenjanının eşit şekilde 
tahsis edilmesiyle karşılanır. 
İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler 
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen 
ithal lisansı ve eşyanın tercihli menşeini gösterir belge gümrük beyannamesinin tescilinde 
ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine 
eklenir. 
(2) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest 
dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi 
zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için 
daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir. 
(3) İthal lisansı devredilemez. 
(4) 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. 
Yürürlük 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.   
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