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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/19)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/14) ile

başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının

tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

e) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

f) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği, 

ğ) Zimaş: Zimaş Zincir ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 4 – (1) 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13)  ile ÇHC menşeli

“muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” için 1.200 ABD doları/ton tutarında dampinge

karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin

23/5/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli de-

lillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur. 

(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam etme-

sinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu iddiasıyla yerli üretici Zimaş firması

tarafından yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, 23/5/2015 tarihli ve 29364 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2015/14) ile başlatılan NGGS, Genel Müdürlük tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince iletilen bilgi ve bel-

gelerin incelenmesi neticesinde, şikayetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çer-

çevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla Zimaş fir-

ması, bu Tebliğin geri kalan kısımlarında “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yer-

leşik ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini

teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bu-

lunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru

formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. 

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve

gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. 
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(5) Kendilerine ithalatçı soru formu iletilen firmaların dört tanesinden cevap alınmıştır. 

(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ilişkin olarak ise hiçbir firmadan cevap alınmamıştır. 

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-

ğerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 8/4/2016 tarihinde ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği

ile soruşturma sırasında görüş bildiren ilgili taraflara iletilmiştir.

(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler in-

celenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında somut, nesnel ve tevsik edilebilir olanlarına

bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması 

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının Bur-

sa’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleşti-

rilmiştir.

Gözden geçirme dönemi 

MADDE 8 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın

devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012–

31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19,

7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 GTİP altında yer alan “muhtelif maf-

sal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

(2) Soruşturma konusu ürün, hareket ve güç iletiminde dişli ile kullanılan bir makine

elemanlarıdır. Ürünlerin belirgin özelliği, hareket ve güç iletiminin olduğu her ortamda çalışa-

bilmesi ve gerektiğinde üzerine monte edilen kulaklar sayesinde yük taşıyabilmesidir. Soruş-

turma konusu ürünün, otomobil, ağaç işleme, çimento, şeker, demir-çelik, konserve, meşrubat

ve tekstil fabrikaları, kömür işletmeleri ve zincir ihtiyacı olan diğer sektörler için üretimi ya-

pılmaktadır.

(3) Yerli üretim dalı tarafından üretilen zincirlerin benzer ürün olduğu tespiti önleme

esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen zin-

cirler ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu zincirlerin işlevsel özellikleri,

fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürün-

lerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak

bir değişiklik tespit edilememiştir. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin Yönetmeliğin 4 üncü mad-

desi çerçevesinde benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(4) İthalatçı soru formlarına verilen cevaplarda bazı zincir tiplerinin yerli üretim dalı

tarafından üretilmediği iddia edilmiştir. Yerli üretim dalının benzer ürünün tüm alt tiplerini

imal etmesinin hukuken zorunlu olmadığının tespiti çerçevesinde, yerli üretim dalının ekono-

mik mülahazalarla üretmediği benzer ürünün alt tiplerine yönelik tespitin, “benzer ürün”e yö-

nelik saptamaya halel getirmediği değerlendirilmiştir.
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(5) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uy-

gulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve

karşılığı eşya tanımıdır.

(6) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali 

Genel açıklamalar 

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten

kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeniden damping

marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak

dikkate alınmıştır.

Soruşturma konusu üründe toplam ihracat kapasitesi

MADDE 11 – (1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin inceleme, tespit edilebilen en yakın

Gümrük Tarife Pozisyonu’na ilişkin UTM verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde,

UTM verileri 2012-2014 yılları arasında ton temelinde değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik

verileri soruşturma konusu üründeki ihracat potansiyeline gösterge teşkil etmesi açısından

önemlidir.

(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, soruşturma konusu ürün için dünya toplam ihracatı

2012 yılında 470.953 ton, 2013 yılında 479.197 ton ve 2014 yılında 540.001 ton olarak ger-

çekleşmiştir. Değer temelinde ise, toplam ihracat 2012 yılında 2.735.926.000 ABD doları, 2013

yılında 2.943.628.000 ABD doları ve 2014 yılında 3.152.643.000 ABD doları değerinde ger-

çekleşmiştir. Toplam ihracatın birim fiyatları 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 5,81,

6,14 ve 5,84 ABD doları/kg’dir.

(3) Görüldüğü üzere, soruşturma konusu ürünün dünyadaki toplam ihracatı 2014 yılında

2012 yılına kıyasla miktar ve değer olarak %15 artmıştır.

Soruşturma konusu ülkenin ihracat kapasitesi

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin inceleme, UTM verileri kullanılarak

gerçekleştirilmiştir. Analizde, UTM verileri 2012-2014 yılları arasında ton temelinde değer-

lendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri ÇHC’nin soruşturma konusu üründeki ihracat po-

tansiyeline gösterge teşkil etmesi açısından önemlidir.

(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, ÇHC’nin soruşturma konusu ürün için 2014 yılı

itibarıyla dünyada miktar temelinde %33’lük bir oranla ana ihracatçı ülke konumunda olduğu

görülmektedir. Buna göre ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu soruşturma konusu ürünün

ihracatı miktar temelinde 2012 yılında 154.122 ton, 2013 yılında 153.951 ton ve 2014 yılında

178.077 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer temelinde ise, ÇHC’nin ihracatı 2012 yılında

407.587.000 ABD doları, 2013 yılında 405.706.000 ABD doları ve 2014 yılında 480.175.000

ABD doları değerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları 2012, 2013 ve 2014

yılları için sırasıyla 2,64, 2,64 ve 2,70 ABD doları/kg’dir.
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(3) Tüm bu veriler, ÇHC’nin ihracat kapasitesinin büyüklüğünü açık bir biçimde ortaya

koymaktadır. ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların Türkiye piyasasını bilmeleri ve pazara nü-

fuz edecek dağıtım kanallarına sahip oldukları da dikkate alındığında, önlemin kalkması duru-

munda söz konusu ihracat kapasitesinin Türkiye’ye yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 13 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulan-

madığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve dampinge konu ithalatın muhtemel sevi-

yesini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin %95’i ile

%156’sı arasında değişen oranlarda damping marjları hesaplanmıştır. Damping önlemi ise İt-

halatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından 1.200 ABD doları/ton olarak belir-

lenmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte ol-

duğu dönemde, yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde

zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu

ülkeden gerçekleşen ithalatın miktarının ve fiyatlarının yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını

nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri in-

celenirken, 2012-2014 dönemi verileri dikkate alınmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan it-

halatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. 

Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı

MADDE 15 – (1) Türkiye’nin soruşturma konusu ürün ithalatı, miktar temelinde 2012

yılında 4.442.477 kg, 2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 3.699.825 kg ve 4.224.162 kg olarak ger-

çekleşmiştir. Değer temelinde bakıldığında ise 2012 yılında 23.489.879 ABD doları olan genel

ithalatın değeri, 2013 yılında 23.583.331 ABD doları ve 2014 yılında ise 26.140.050 ABD do-

ları olmuştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012’de 5,29 ABD doları/kg,

2013’te 6,37 ABD doları/kg ve 2014’te ise 6,19 ABD doları/kg olduğu görülmüştür.

Soruşturma konusu ülkeden ithalat 

MADDE 16 – (1) ÇHC’den gerçekleştirilen soruşturma konusu ürünün ithalatı, 2012

yılında 922.110 kg, 2013 yılında 886.814 kg, 2014 yılında ise 1.249.189 kg seviyesinde ger-

çekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise soruşturma konusu ülkeden 2012 yılında 4.296.789

ABD doları, 2013 yılında 4.485.409 ABD doları ve  2014 yılında ise 5.781.783 ABD doları

değerinde ithalat gerçekleşmiştir. 2012, 2013 ve 2014 için ÇHC’den yapılan ithalatın birim fi-

yatları ise sırasıyla 4,66 ABD doları/kg, 5,06 ABD doları/kg ve 4,63 ABD doları/kg olarak ger-

çekleşmiştir. ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar temelinde 2012

yılında %21, 2013 yılında %24 ve 2014 yılında ise %30 olarak gerçekleşmiştir.
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Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 17 – (1) ÇHC dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 2012 yılında

3.520.367 kg, 2013 yılında 2.813.011 kg ve 2014 yılında 2.974.973 kg’dır. Değer temelinde

ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 19.193.090, 19.097.922 ve

20.358.267 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fi-

yatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 5,45 ABD doları/kg, 2013 yılında 6,79 ABD doları/kg

ve 2014 yılında 6,84 ABD doları/kg olduğu görülmüştür. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan

ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında miktar temelinde %79 olan

söz konusu pay, 2013 yılında %76’ya ve 2014 yılında ise %70’e düşmüştür.

Yurt içi tüketim ve pazar payları 

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için,

söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağ-

lamda, öncelikle yerli üretim dalının ve diğer yerli üreticilerin yurt içi satış miktarı ile genel

ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı endeksi 100 ola-

rak değerlendirildiğinde, 2013 yılında 89’a düşmüş, 2014 yılında ise 106’ya yükselmiştir. Pazar

paylarına bakıldığında ise soruşturma konusu ülke ÇHC’nin pazar payı gözden geçirme döne-

minde yükseliş eğilimi içinde olmuştur. ÇHC’nin 2012 yılında 100 olarak kabul edilen pazar

payı endeksi, 2013 yılında 108’e, 2014 yılında ise 128’e yükselmiştir. Yerli üretim dalının pazar

payı endeksi ise 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 98 ve 112 seviyesinde gerçekleş-

miştir. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi ise 2012 yılında 100 iken

2013 yılında 89’a,  2014 yılında ise 80’e düşmüştür. Diğer yerli üreticilerin pazar payı endeksi

ise 2012 yılında 100 iken 2013 ve 2014 yıllarında 218 ve 236 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın CIF

bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı eklenerek soruş-

turma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz

konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş

fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan

fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat yerli üretim dalının

ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç

fiyatının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

Buna göre 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli it-

halatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılında %5 ila %10 arasında bir seviyede kırdığı,

2013 ve 2014 yıllarında ise kırmadığı tespit edilmiştir.

(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dam-

pingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde

belirleyememesi durumunda, şikayete konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üre-

ticinin ağırlıklı ortalama ticari maliyetine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken
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fiyatın karşılaştırılmasıdır. Buna göre 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar so-

nucunda ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının fiyatlarının yerli üretim dalının fi-

yatlarını 2012 yılında %10 ila %15 arasında bir seviyede baskıladığı, 2013 ve 2014 yıllarında

ise baskılamadığı görülmüştür.

(3) Ancak, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde, ÇHC’nin Türkiye’ye ihraç

edeceği soruşturma konusu ürünün olası birim ihraç fiyatlarını ve bunların yerli üretim dalının

yurt içi satış fiyatlarına yönelik olası etkisini değerlendirebilmek amacıyla ÇHC’nin 2014 yı-

lında soruşturma konusu üründe Romanya’ya gerçekleştirdiği ihracatın birim fiyatı esas alına-

rak yapılan fiyat kırılması ve baskısı hesabında, %65 ila %85 aralığında kırılma ve baskı tespit

edilmiştir. Bu karşılaştırmada Romanya; Türkiye’ye coğrafi olarak yakınlığı, soruşturma ko-

nusu ürüne dair ithalat istatistiklerinin erişilebilir olması ve Dünya Bankası’nın verilerine göre

kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılalar açısından Türkiye’ye yakın olması nedeniyle se-

çilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üze-

rindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretim dalından elde edilen veriler esas

alınmıştır. Miktar kilogram temelinde değerlendirilmiştir. 

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk lirası temelin-

deki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arın-

dırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir. 

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO) 

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünler için 2012 yılında 100 olan kilogram

temelinde üretim miktar endeksi, 2013 yılında 76’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 108’e yüksel-

miştir.

2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.

3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 76’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 108’e yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’de 88’e

düşmüş, 2014 yılında ise 119’a yükselmiştir.

c) Yurt içi fiyatlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi birim fiyat endeksi, 2013 yılında

86’ya, 2014 yılında ise 83’e gerilemiştir.

ç) Yurt dışı satışlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2013 yılında

72’ye düşmüş, 2014 yılında ise 96’ya yükselmiştir.

d) Yurt dışı fiyatlar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2013

yılında 98, 2014 yılında ise 108 olarak gerçekleşmiştir.
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e) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100,

98 ve 112 şeklinde gerçekleşmiştir.

f) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan birim sınai maliyet değer endeksi, 2013

yılında 87; 2014 yılında ise 84 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100

olan birim ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 93; 2014 yılında ise 86 olarak gerçekleş-

miştir.

g) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satışlardan birim ürün kârı endeksi,

2013 yılında -13’e düşmüş, 2014 yılında ise 69’a yükselmiştir. Yerli üretim dalının 2012 yılında

100 olan yurt dışı satışlardan birim ürün kârı endeksi, 2013 yılında -15’e düşmüş, 2014 yılında

ise 89’a yükselmiştir. Toplam birim kârlılık endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013

ve 2014 yılları için -13 ve 71 şeklinde gerçekleşmiştir.

ğ) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2013 yılında 50’ye,

2014 yılında ise 28’e gerilemiştir. Değer temelinde stok endeksi ise 2012 yılı 100 iken 2013’te

42, 2014’te ise 25 olmuştur.

2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2012 yılı 100 kabul edildiğinde, 2013’te 173’e, 2014’te

ise 410’a yükselmiştir.

h) İstihdam 

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi 2013 yılında 103’e ve

2014 yılında ise 123’e yükselmiştir. 2012 yılı için 100 olarak alınan idari personel endeksi de

2013 ve 2014 yıllarında 78 ve 100 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Ücretler

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan aylık brüt işçi ücreti endeksi, 2013’te

104’e yükselmiş, 2014’te ise 96’ya düşmüştür.

i) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 74’e düşmüş,

2014’te ise 88’e yükselmiştir.

j) Nakit Akışı

1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan nakit akış endeksi, 2013’te 37’ye düşerken,

2014’te 82’ye çıkmıştır.

k) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yı-

lında 100 iken, 2013 ve 2014 yıllarında 109 ve 130 olarak gerçekleşmiştir.

l) Sermaye ve Yatırımları Arttırma Yeteneği

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012 yılında 100 iken,

2013 yılında 103’e yükselmiş, 2014 yılında ise 92’ye gerilemiştir. Yerli üretim dalının bütün

faaliyetlerine ilişkin tevsi yatırımları 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 209’a, 2014 yılında

ise 2138’e yükselmiştir. Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırımları

2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 78’e, 2014 yılında ise 34’e gerilemiştir.
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m) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2012 yılında

100 iken, 2013 yılında 202’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 8’e düşmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, yurt içi

birim satış fiyatları, yurt içi ve yurt dışı kârlılık, ürün nakit akışı gibi verilerin 2014 yılında

2012 yılına kıyasla gerilediği görülmektedir. Bununla birlikte önlemin de etkisiyle, bilhassa

2014 yılında yerli üretim dalının üretim, yurt içi ve yurt dışı satışlar, yurt içi ve toplam kârlılık,

tevsi yatırımlar, stok miktarı ve kapasite kullanım oranı gibi ekonomik göstergelerinde 2013

yılına kıyasla olumlu gelişmeler olmuştur. 2013 yılında ekonomik göstergelerde meydana gelen

dalgalanmanın sebebinin yerli üretim dalında yaşanan organizasyonel değişim olduğu değer-

lendirilmektedir. 2013 yılı ile 2014 yılı arasında gerçekleşen birim ticari maliyetlerdeki artışın,

birim sınai maliyetlerde yaşanan artıştan kaynaklandığı görülmektedir.

(2) ÇHC’den ithal edilen soruşturma konusu ürünün birim fiyatlarının ortalama ithalatın

birim fiyatlarından aşağıda olması, 2014 yılı itibarıyla ÇHC’den yapılan ithalatın artmış olması

ve bu durumun yarattığı piyasa koşullarında önlemin yürürlükten kalkmasının yerli üretim da-

lının ekonomik göstergelerini olumsuz bir seviyeye çekebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca,

önlemin yürürlükten kalkması halinde gerçekleşen pozitif gelişmelerin sürdürülemeyeceği ve

yerli üretim dalının yapmış olduğu yatırımların geri dönüşünün zorlaşabileceği mütalaa edil-

mektedir. 

ALTINCI BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi 

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-

mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, talebi etkileyen unsurlar

incelenmiştir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 23 – (1) Talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu sektörden edinilen bil-

gilerden anlaşılmaktadır. Soruşturmaya tabi ülkenin de bu konuda avantajlı olduğu genel ithalat

istatistikleri incelendiğinde görülmektedir; zira ÇHC menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler

ve aksamı ithalatının birim fiyatı, dünyada ve Türkiye’de inceleme dönemindeki tüm yıllarda

genel ithalatın ortalama birim fiyatının altında seyretmiştir.

Değerlendirme

MADDE 24 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, dünya genelinde soruşturmaya

tabi ürünün ihracatının arttığı, soruşturmaya tabi ülke olan ÇHC’nin dünyadaki en büyük ih-

racatçı olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği önemli bir ihracat kabiliyetinin bulunduğu,

ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatların uygunluğu olduğu, gözden geçir-

me dönemi boyunca ÇHC’nin soruşturma konusu ürün fiyatlarının dünya ortalamasının altında

19 Haziran 2016 – Sayı : 29747                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



seyrettiği, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yok-

luğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının

önemli seviyelerde olduğu da dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dam-

pingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendiril-

mektedir.

(2) Önleme rağmen ÇHC’den yapılan ithalatın artmış olduğu, yürürlükte bulunan ön-

lemin etkisi olmadan artışın çok daha yüksek olacağı, yerli üretim dalının üretim, yurt içi sa-

tışlar gibi temel göstergelerinde iyileşmeler yaşanmakla birlikte, 2012 yılı ile kıyaslandığında

2014 yılında yurt içi birim fiyatları, kârlılık, nakit akışı gibi bazı ekonomik göstergelerinde bo-

zulmalar yaşandığı hususu da dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalkması halinde zararın

devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Karar

MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde

dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edil-

diğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının

onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2010/13) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde

mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede GTİP’i, tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gös-

terilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük 

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/21)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından,

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19,

4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonla-

rında (GTİP) yer alan ağır vasıta dış lastikleri (hafif ticari araç dış lastikleri hariç);

4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastikleri;

4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00,

4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastikleri için halen uygulanmakta olan

dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya

yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan

soruşturmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Petlas: Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi,

e)Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

f) YÜD: Yerli üretim dalını

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12,

4011.20.10.00.19, 4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer

alan ağır vasıta dış lastikleri (hafif ticari araç dış lastikleri hariç); 4011.61.00.00.00,

4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan zirai araç dış lastikleri ile 4011.62.00.00.00,

4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00, 4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00

GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış lastikleridir.
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(2) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel

teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi firmanın

Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz

olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Petlas bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anıla-

caktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 20/8/2005 tarihli ve 25912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/18) ile ÇHC menşeli oto-

mobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastiklerinin (kauçuktan yeni

dış lastikler) ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 21/6/2011 tarihli ve 27971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/8) ile ÇHC menşeli ağır vasıta (hafif ticari

araç dış lastikleri hariç), zirai araç ve iş makineleri dış lastiklerinin (kauçuktan yeni dış lastikler)

ithalinde dampinge karşı kesin önlem uygulamasına devam edilmiştir. Söz konusu ürünlerin

ÇHC menşeli olanlarının ithalatında CIF bedelin %60’ı oranında dampinge karşı önlem bu-

lunmaktadır.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) 16/8/2015 tarihli ve 29447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/36) ile meri önlemin

21/6/2016 tarihinde sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen

sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği

ilan edilmiştir. 

(2) Mezkur ilanı müteakip Petlas firması tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemin yü-

rürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelme-

sinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve de-

lillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-

rulu tarafından ÇHC menşeli 4011.20.10.00.11, 4011.20.10.00.12, 4011.20.10.00.19,

4011.20.90.00.11, 4011.20.90.00.12, 4011.20.90.00.19 GTİP’lerinde yer alan ağır vasıta (hafif

ticari araç dış lastikleri hariç) dış lastikleri; 4011.61.00.00.00, 4011.92.00.00.00 GTİP’lerinde

yer alan zirai araç dış lastikleri; 4011.62.00.00.00, 4011.63.00.00.00, 4011.69.00.00.00,

4011.93.00.00.00, 4011.94.00.00.00, 4011.99.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan iş makinesi dış

lastikleri için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması

açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.  
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Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi 

MADDE 9 – (1)  Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler

saklı kalmak üzere Genel Müdürlük tarafından soruşturma kapsamında normal değer tespitine

karar verilmesi halinde; ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 11 inci maddesinde belir-

tilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için nor-

mal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi

hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke

için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-

linen üreticilerine/ihracatçılarına ve şikâyete konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet sayfa-

sındaki ilgili bölümden erişebilir. 

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru

formuna ilişkin yanıtları ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve talepleri yazılı

olarak Türkçe sunulur. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler

dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü

fıkralar kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluş-

ları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar

görüşlerini 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-

nabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve

faks numaraları yazılı olarak belirtilir. 

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti

sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-

rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını

belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-

leri belirtilir.
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Süreler

MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün

ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-

tıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu

bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış

ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi

hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz mevcut

verilere göre yapılabilir. 

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-

bilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

2180. Cadde No: 63 06520 Söğütözü ANKARA 

Faks: +90-312-204 86 33

E-posta: ngs175@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/5/2008 tarihli ve 2008/13643 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İt-

halatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Arnavutluk Cumhuriyeti

menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İt-

halatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi

Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,
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ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tab-

loda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kon-

tenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapıla-

cak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunlu-

dur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.
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(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-3’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ve ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden yalnızca

bir ya da birden fazla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), için uygunluk yazısı aranan

tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili

tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde

ise uygunluk yazısı aranan maddeler hariç tutularak kalan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli G.T.İ.P. madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal

edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zo-

runludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler

esas alınır.

(12) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
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b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası, yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ar-

navutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanma-
sına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/8/2007 tarihli ve 2007/12555 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İtha-

latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Avrupa Birliği çıkışlı bazı

tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenme-

sidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İtha-

latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hak-

kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline

veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkarlar

odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,
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ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-

lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.
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(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi

ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru

formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen

12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
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Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
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kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde yükümlü tarafından lisansın

tarih ve sayısı, elektronik olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bil-

dirilen belge numarası/belge satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili

alanına beyan edilir.

(7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih

ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Avrupa

Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-
kin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             19 Haziran 2016 – Sayı : 29747



19 Haziran 2016 – Sayı : 29747                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             19 Haziran 2016 – Sayı : 29747



19 Haziran 2016 – Sayı : 29747                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                             19 Haziran 2016 – Sayı : 29747



19 Haziran 2016 – Sayı : 29747                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                             19 Haziran 2016 – Sayı : 29747



Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-

ması Hakkında Karar uyarınca, bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının

dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

c) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili sa-

nayi ve/veya ticaret odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

e) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

f) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli

bir dönemi,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) 27/8/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca

açılan ve Tablo 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve madde ismi yer alan tarife

kontenjanları yalnızca, tarife kontenjanı kapsamı ürünü Tablo 2’de G.T.İ.P. ve madde ismi bu-

lunan nihai mamullerin üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere tahsis edilecektir.
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(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, Ocak ayı içerisinde EK-1’de belirtilen
belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Bakanlığa müracaat edilmesi zorunlu
olup, başvuruların değerlendirilmesinde Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası
esas alınacaktır.

(3) EK-1’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru
süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Ancak, başvurulara ilişkin
olarak ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe EK-1’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili
olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıkla-
yıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi
ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru
formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen
12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(5) Tablo 1’de Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası altında yer
alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı toplam tarife kon-
tenjanı miktarını geçemez ve dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma
payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı baş-
vuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi du-
rumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki müracaatlarda ilgili maddeye ilişkin olarak
talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük
olması halinde, artan miktarın dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
İthal lisansı kullanımı
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal li-

sansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.
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(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 8 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

Yaptırım
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 12 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 11/11/2010 tarihli ve 27756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı

Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce fiziksel olarak dü-

zenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/10/2010 tarihli ve 2010/1062 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım

Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Bosna ve Hersek

menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının

düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım

Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve

2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kon-

tenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,
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h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-

lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.
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(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi

ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru

formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen

12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.
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Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna

ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

FAS KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/12/2005 tarihli ve 2005/9824 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Fas Krallığı menşeli bazı tarım ürünleri

ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Ka-

rara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,
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ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-

lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

19 Haziran 2016 – Sayı : 29747                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden bir ya da

birden fazla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) için uygunluk yazısı aranan tarife

kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife

kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise

yalnızca uygunluk yazısı aranmayan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli G.T.İ.P., madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal

edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zo-

runludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler

esas alınır.

(12) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
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b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fas

Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Teb-
liğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İt-

halatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Filistin Ulusal Yönetimi

menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İtha-

latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hak-

kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,
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ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-

lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.
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(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi

ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru

formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen

12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
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Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 7/2/2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Filistin

Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce fiziksel olarak dü-

zenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Gürcistan menşeli bazı
tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenme-
sidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,
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ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-

lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-3’te yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 numa-

ralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.
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(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden bir ya da

birden fazla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) için uygunluk yazısı aranan tarife

kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife

kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise

yalnızca uygunluk yazısı aranmayan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli G.T.İ.P., madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal

edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zo-

runludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler

esas alınır.

(12) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.
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Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gür-

cistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulan-
masına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları, üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli ve 2014/7137 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, İran İslam Cumhuriyeti

menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İtha-

latında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hak-

kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,
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ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-

lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.
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(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi

ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru

formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen

12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
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Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İran

İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İSRAİL DEVLETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/1/2008 tarihli ve 2008/13360 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürün-

leri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 21/3/2008 tarihli ve

2008/13427 sayılı İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanması Hakkında Karar uyarınca, İsrail Devleti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri

ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürün-

leri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile İsrail Devleti Menşeli Ma-

yasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli

ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kon-

tenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,
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h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.
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(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden bir ya da

birden fazla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) için uygunluk yazısı aranan tarife

kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife

kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise

yalnızca uygunluk yazısı aranmayan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli G.T.İ.P., madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal

edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zo-

runludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler

esas alınır.

(12) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.
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Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İsrail

Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-
lanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/2/2010 tarihli ve 2010/157 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İt-

halatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Karadağ Cumhuriyeti

menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının

düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi

Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-

cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası

dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük

ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-

line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-

karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-

ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin

ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-

minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük

tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife

istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim

yılını,
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h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-

formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından

önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-

janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-

vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali

yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları

için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-

pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-

lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-

landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)

miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-

dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-

lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi

için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak

olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı

tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa

müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir

tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı

tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı

tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-

maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli

olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum

ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru

dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.
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(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara

ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-

mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde

Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen

belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-

janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife

kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye

alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-

neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara

aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının

aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-

nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-

geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-

pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma

Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-

lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar

tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi

durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz

sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir

tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının

tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,

başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi

ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru

formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen

12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası

altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada

talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin

altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod

numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;

a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
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b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;

a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;

a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi

sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı

EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami

tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir

firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını

belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-

tarda tahsisat yapılamaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki

tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-

luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde

değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-

hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın

talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep

edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla

tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden

dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-

dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,

tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde

talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-

lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
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(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına

ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-

lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife

kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife

kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-

pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı

miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis

edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-

linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır

numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve

başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-

çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu

tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife

kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-

mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.

(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek

kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler

uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik

olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge

satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli
düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadağ

Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/9/2000 tarihli ve 2000/1336 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İt-
halatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Makedonya Cumhuriyeti
menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İt-

halatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
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j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının
aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-
nusu belge kapatılır.
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(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma
Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-
lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar
tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi
durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz
sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi
ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru
formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen
12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek
kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makedonya

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
MISIR ARAP CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/2/2007 tarihli ve 2007/11732 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İt-
halatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Mısır Arap Cumhuriyeti
menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 26/2/2007 tarihli ve 2007/11732 sayılı Mısır Arap Cum-

huriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
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j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının
aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-
nusu belge kapatılır.

Sayfa : 142                             RESMÎ GAZETE                             19 Haziran 2016 – Sayı : 29747



(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma
Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-
lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar
tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi
durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz
sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi
ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru
formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen
12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek
kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mısır

Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/5/2013 tarihli ve 2013/4761 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş
Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Morityus
Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kon-
tenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Ta-

rım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli
ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kon-
tenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
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j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için, fiziksel ithal lisansının
aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-
nusu belge kapatılır.
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(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma
Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-
lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar
tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi
durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz
sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi
ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru
formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen
12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek
kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 21/6/2013 tarihli ve 28684 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Morityus

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/8/2010 tarihli ve 2010/814 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Sırbistan Cum-
huriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife konten-
janlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Sırbistan Cumhuriyet Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Ta-

rım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli
ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kon-
tenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,
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k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’te yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının
aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-
nusu belge kapatılır.

(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma
Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-
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lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar
tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi
durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz
sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden bir ya da
birden fazla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) için uygunluk yazısı aranan tarife
kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife
kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise
yalnızca uygunluk yazısı aranmayan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(11) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli G.T.İ.P., madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal
edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru formunda açık biçimde yazılması zo-
runludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen 12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler
esas alınır.

(12) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek
kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11– (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alı-
nır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/2/2011 tarihli ve 2011/1416 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım
Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Şili Cumhuriyeti
menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının
düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım

Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve
2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kon-
tenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
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j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının
aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-
nusu belge kapatılır.
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(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma
Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-
lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar
tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi
durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz
sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi
ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru
formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen
12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek
kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-
gulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
TUNUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2005 tarihli ve 2005/9052 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthala-
tında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Tunus Cumhuriyeti menşeli
bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthala-

tında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hak-
kında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
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j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının
aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-
nusu belge kapatılır.
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(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma
Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-
lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar
tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi
durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz
sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi
ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru
formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen
12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek
kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunus

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/2/2011 tarihli ve 2011/1415 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş
Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ürdün
Haşimi Krallığı menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife
kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş

Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli
ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kon-

tenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabile-
cek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası
dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret sici-
line veya esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanat-
karlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluş-
ları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin
ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen fiziksel ya da elektronik belgeyi,
g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi

Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döne-
minde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük
tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife
istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim
yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim per-
formansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından
önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife konten-
janı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçe-
vesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali
yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,
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j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları
için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, EOTY’ye göre tahsisatı ya-
pılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği be-
lirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde hammadde olarak kul-
landığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç)
miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu mad-
dede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda

yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı
döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan-
lar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi
için; dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak
olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı
tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Bakanlığa
müracaat etmeleri zorunludur.

(3) Ancak, dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir
tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı
tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı
tahsisat talebinde bulunan firmaların; Ek-2’de yer alan belgelerden her halükarda 1 ve 4 nu-
maralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli
olanlar ile birlikte, Ek-2’de açıklandığı şekliyle, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum
ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru
dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara
ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin gideril-
mesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe Ek-2’de yer alan belgeler ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen
kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.

(6) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Bakanlığa ibraz edilen
belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(7) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife konten-
janlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife
kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye
alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı dö-
neminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara
aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için fiziksel ithal lisansının
aslı Bakanlığa iade edilir, elektronik ithal lisansında ise kalan kısım kullandırılmaz ve söz ko-
nusu belge kapatılır.
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(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen bel-
geleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde ya-
pılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında Tahsisat Yapılacak Firma
Türü sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hüküm-
lerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar
tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi
durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz
sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan herhangi bir
tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının
tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(10) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda,
başvuru konusu eşyaya ait 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.), madde ismi
ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir G.T.İ.P. için başvuru
formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Değerlendirmede, başvuru formunda belirtilen
12 haneli G.T.İ.P. veya G.T.İ.P.’ler esas alınır.

(11) Ek-1’deki tablonun Tarife Kontenjanı Kod No sütununda belirtilen kod numarası
altında yer alan birden fazla G.T.İ.P. için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada
talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 inci maddenin
altıncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod
numarası için firma payına düşen miktar talep edilen G.T.İ.P.’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yöntemi sütunundaki;
a) TTY ibaresi, talep toplama yöntemi,
b) EOTY ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,
ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar
MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuru-

luşlar sütunundaki;
a) ESK ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,
b) TMO ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,
c) YTTSKB ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,
ç) TŞF ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün,
ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.
Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar
MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda Tahsisat Yapılacak Firma Türü sütunundaki;
a) Ü harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
b) T harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
c) İ harfi, geleneksel ithalatçılara,
ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.
Dağıtım kriterleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’deki tabloda Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kon-

tenjanı Miktarı sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun Tarife Kontenjanı Dönemi
sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı
EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami
tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir
firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını
belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla mik-
tarda tahsisat yapılamaz.
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(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki
tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuru-
luşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde
değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda her-
hangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın
talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep
edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla
tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden
dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlen-
dirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının,
tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde
talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı Bakan-
lıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına
ilişkin başvurular, Bakanlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tab-
lonun Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda ilgili tarife
kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife
kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde ya-
pılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı
miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis
edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça ithal lisansının elektronik olarak düzenlenmesi ha-
linde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda vereceği belge numarası/belge satır
numarası başvuru formunda belirtilen firmaya ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve
başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve ge-
çerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu
tutulamaz.

(2) Elektronik olarak düzenlenememesi halinde, fiziksel ithal lisansı, bir tanesi tarife
kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Bakanlıkta kal-
mak üzere (Bakanlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

(3) Bakanlığa iade edilen fiziksel ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez.
(4) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda

bir tarife kontenjanı için tahsis edilen miktarın birden fazla fiziksel ithal lisansı düzenlenerek
kullandırılması mümkündür.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal

lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal

lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, ithal lisansının firma tarafından

ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal

lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
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(6) İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde lisansın tarih ve sayısı, elektronik
olarak düzenlenmesi halinde ise Bakanlıkça firmaya e-posta ile bildirilen belge numarası/belge
satır numarası yükümlü tarafından gümrük beyannamesinin ilgili alanına beyan edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta,

ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli

düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek
imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde, yeni sayfa ilave edilerek ilave
edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(3) Elektronik ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin düşümler elektronik ola-
rak yapılır.

İthal lisansının revizesi
MADDE 12 – (1) İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.
İthal lisansının zayii
MADDE 13 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının zayii (kaybolması veya

kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren
ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Bakanlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzen-
lenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal li-
sansı düzenlenebilir.

(2) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları
kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan fiziksel ithal lisansının zayii ha-
linde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması
durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının
aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

Yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat

işlemlerine esas olan fiziksel ya da elektronik belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge
kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu
ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim birim-
lerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden
itibaren 5 (beş) yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 16 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya,

izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17 – (1) 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürdün

Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenen fiziksel ithal lisansları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce fiziksel olarak

düzenlenen İthal Lisansları üzerlerinde yazılı süre sonuna kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2005/260 
Karar No : 2007/151 
Davacı : K.H 
Sanık : ÇETİN KESER: Sürmeli ve Müteber oğlu, 01/01/1982 Göle doğumlu, 

Ardahan Göle, Mollahasan köyü C.48 H.l de nüf. kayıtlı, halen Örnek 
Mah. Kuzuyolu cad. 1534 sokak, No: 28 Esenyurt adresinde oturur. 
T.C. No: 27755584036 

Suç : Zorla Kaçırıp Alı Koyma 
Suç Tarihi : 20/11/2002 
Ek Karar Tarihi : 06/04/2016 
Sanık ÇETİN KESER hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruşma 

hitamında: 
HÜKÜM ÖZETİ: 
Sanık ÇETİN KESER hakkında zorla kaçırıp alı koyma suçundan 765 sayılı TCK’nın 

429/1, 433, 59, 647 s.y. 6. maddeleri gereği 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelendiği, ancak 
hükümlünün 5 yıllık denetim süresi içinde 2.11.2009 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan dolayı, 
mahkememizin 6.4.2016 tarih 2005/260 Es. 2007/151 Kr sayılı ek kararı ile 1 yıl 3 ay hapis 
cezasına ilişkin erteli cezanın TCK’nın 95/2 maddesi gereğince aynen infazına karar verilmiş 
olmakla. 

Gıyabi ek karar ÇETİN KESER’e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 29, 30 ve 
31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanığın, 7 gün içinde hükmü veren 
mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunduğu takdirde hükmün itiraz 
edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMİ GAZETE’de yayınından itibaren (15) gün 
içerisinde sanık tarafından yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilip, 
kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan 
olunur. 4900 

—— •• —— 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/6607 
Suç : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 
Suç Tarihi : Ekim/2009 
Sanık : Göksal ÖZATAR: 46336507554 T.C. Kimlik numaralı, Latif ve Aliye oğlu, 

İzmit - 03/08/1962 doğumlu, Kocaeli ili İzmit İlçesi Mustafa Kemal Paşa 
Mahallesi/Köyü Cilt No: 18, Hane No: 202, BSN: 8'de nüfusa kayıtlı, 
Sarıgöl Mahallesi Sarıkız Bayın Sokak No: 10 İç Kapı No: 1 
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 11/03/2014 gün ve 2013/100 Esas - 2014/240 Karar sayılı hükmün katılan vekili 
tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine 
eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa 
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının sanık hakkında kurulan BERAAT hükmünün BOZULMASI isteyen 15/03/2016 
gün ve 11/2014/261753 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı İlan olunur. 

 5868/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
SURPAC yazılımı temel eğitimi ve uygulamalı proje eğitimi hizmet alımı işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016 / 231547 

Dosya No : TDB-DT-2016/09-HİZ-2600 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13  Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00 - 2680 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu işin adı, 

     niteliği, türü : SURPAC yazılımı temel eğitimi ve uygulamalı proje 

eğitimi hizmet alımı işi. 

3 - İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin yapılacağı 

    yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü 

b) Teslim tarihi/işin süresi : 180 takvim günüdür. 

4 - İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhale Dokümanı bedeli : 118,00 - TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

    satın alınabileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, Kat: 13, Oda No: 20 

Çankaya /ANKARA 

c) İhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) İhale tarih ve saati : 12.07.2016, saat: 10:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 12.07.2016 saat 10:00’a kadar; 

  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, Giriş kat, Oda 

No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, Giriş kat, Oda 

No: C-3 Çankaya / ANKARA 

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek 

    internet adresi : www.euas.gov.tr 

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 5892/1-1 
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MAKİNELERİN ÇALIŞTIRILMASI VE REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2016/2017 Pancar Alım Kampanyası Dönemi Fabrikamız Merkez Bölge 

Kantarında Çalıştırılmak Üzere 4 Adet (3 Adet Elektrikli 1 Adet Dizel) Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinesi, 1 Adet Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Makinesi İle 2 Adet Dağıtım (Yığma) Silo 

Arabası Makinesi Çalıştırılması ve Revizyonu, Göndelen ve Kızılca Kantarları Seyyar Pancar 

Boşaltma Makineleri, Aksaray Bölgesi Aksaray Kantarı İle Yeşilova Bölgesi Yeşilova Kantarı 

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmeti ve revizyonunun yapılması işi 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde 

Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/227735 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet (3 Adet Elektrikli 1 Adet Dizel) Seyyar Pancar 

Boşaltma Makinesi ile 1 Adet Sabit Otomatik Pancar 

Boşaltma Makinesi ve 2 Adet Dağıtım (Yığma) Silo 

Arabası Makinesi ile 570.000 Ton, Merkez Bölge 

Göndelen Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinesi (Dizel) ile 40.000 Ton, Merkez Bölge Kızılca 

Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi (Dizel) 

ile 35.000 Ton, Yeşilova Bölge Yeşilova Kantarı 2 Adet 

Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi (Dizel) ile 35.000 Ton 

ve Aksaray Bölge Aksaray Kantarı 2 Adet Seyyar Pancar 

Boşaltma Makinesi (Dizel) ile 77.000 Ton olmak üzere 

Toplam 757.000 ton Pancar Boşaltma hizmet işi ve 

revizyonun yapılması işi 

b) Yapılacağı yer : Merkez Bölge, Merkez Bölgeye bağlı Göndelen ve Kızılca 

Kantarları, Yeşilova Bölgesine Bağlı Yeşilova Kantarı ile 

Aksaray Bölgesine Bağlı Aksaray Kantarı 

c) İşin süresi : 2016 Pancar alım kampanyası dönemi; 

  - Merkez Bölge Kantarı 4 Adet (3 Adet Elektrikli ve 1 

Adet Dizel) Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Çalıştırılması ve 1 Adet Otomatik Pancar Boşaltma 

Makinesi Çalıştırılması İle 2 Adet Dağıtım Silo Arabası 

Makinesi Çalıştırılması 132 Gün ve revizyonun yapılması 

45 Gün olmak üzere toplam 177 Gün 

  - Göndelen Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinelerinin Çalıştırılması 77 Gün ve revizyonun 

yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 122 Gün 
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  - Kızılca Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Çalıştırılması 77 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün 

olmak üzere toplam 122 Gün 

  - Yeşilova Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Çalıştırılması 77 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün 

olmak üzere toplam 122 Gün 

  - Aksaray Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

Çalıştırılması 77 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün 

olmak üzere toplam 122 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.06.2016 Perşembe günü Saat;14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.2.1. İş makineleri (kepçe, loader ve dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık 

suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda 

hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5918/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kayseri Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kayseri Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi 
Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Şeker Mah. Yeni Sanayi Bölgesi 6105 Cad. 63/A 
Kocasinan/KAYSERİ  

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Açık çalışma sahası, içmesuyu, yağmursuyu ve atıksu 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Kocasinan/KAYSERİ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/09/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 3.325.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 232.750 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 14/07/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kayseri Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Şeker 
Mah. Yeni Sanayi Bölgesi 6105 Cad. 63/A Kocasinan/KAYSERİ adreslerinde görülebilir veya 
500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5841/2-2 
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MÜBADELE İLANI 

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
Ekonomik ömrünü tamamlamış durumda bulunan 20 Adet ekonomik ömrünü tamamlamış 

araç, 2312 adet demirbaş malzeme, yaklaşık 50 ton hurda demir, 3 ton hurda plastik, 12 ton hurda 

kağıt, yaklaşık 10 ton hurda alüminyum, yaklaşık 2 ton hurda kurşun, 9 ton hurda kovan 4645 

Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 1 Adet 2016 Model Yeni Süperb Prestige 2,0 TDİ 190 PS 

DSG 4X4 ve 1 Adet 2016 Model Hyundai Accent Blue 1.4 D-CVVT Mode M/T tipi taşıtlar ile 

mübadele edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 462 85 48-49 / - Fax: 0 312 499 70 61 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamış, durumda bulunan 20 

Adet ekonomik ömrünü tamamlamış araç, 2312 adet 

demirbaş malzeme, yaklaşık 50 ton hurda demir, 3 ton 

hurda plastik, 12 ton hurda kağıt, yaklaşık 10 ton hurda 

alüminyum, yaklaşık 2 ton hurda kurşun, 9 ton hurda 

kovan 

b) Teslim Etme ve Teslim 

    Alma yeri : 1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Polis Akademisi 

Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube 

Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA adresine teslim edilecektir. 

  2) Taşıtlar ve Hurda Malzelmeler Polis Akademisi 

Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA 

adresinden teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele 

kararının tebliğinden itibaren (30) günü içinde teslim 

edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele 

karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) 

günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden 

teslim alınması zorunludur. 

3 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali 

İşler Şube Müdürlüğü A Girişi İhale Salonu 

Gölbaşı/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30/06/2016 Perşembe günü Saat: 10.00 

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ü oranındaki Geçici Teminat, 

c) Tebligat adresini gösterir bir belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirkülerini sunmaları zorunludur. 

e) Gerçek kişi olması halinde Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus 

cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir. 
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5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
6 - Mübadele dokümanı Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler 

Şube Müdürlüğü Binası A Girişi İşleri Büro Amirliği Gölbaşı/ANKARA adresinde görülebilir ve 
Gölbaşı Malmüdürlüğüne 50.00 TL doküman bedeli yatırıldıktan sonra aynı adresten temin 
edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 30/06/2016 Perşembe günü Saat: 10.00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı 
Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Binası A Girişi İşleri Büro Amirliği 
Gölbaşı/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 
belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat 
vereceklerdir. 

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat 
yatırılması zorunlu değildir. 

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 
12 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı 
Gölbaşı Kampusu Gölbaşı/ANKARA adreslerinden görülebilir. 

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5874/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 

2015 yılı gayri safi geliri 1.708.397,08 TL olan birinci sınıf Sincan Birinci Noterliği 

19.08.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 5923/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8847 ada, 06 parsel üzerindeki 883967 YİBF nolu (A Blok) 

inşaatın denetimini üstlenen Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Elektrik Mühendisi Fethi YORULMAZ (Denetçi No: 3999, Oda Sicil No: 4012) tarafından, 

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2015/2042 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

12.05.2016 tarihli ve E.2015/2042-K.2016/1424 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fethi YORULMAZ 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.06.2016 tarihli ve 14007 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5871/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Dosya No : 51.02.0.178 
Toplantı Tarihi ve No : 30-31/03-01/04/2016-143 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31/03/2016-2048 NEVŞEHİR  

 

 
 5842/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 31/03/2016-155 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31/03/2016-2724 SİVAS 

Dosya No  : 44.04/79 

Malatya İli, Darende İlçesi, Zaviye Mahallesi’nde, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 18.10.2007 tarih ve 629, 630, 631 ve 632 sayılı kararları ile belirlenen kentsel 

sit sınırı içinde bulunan 127 ada, 3 parsel; 125 ada, 13 parsel; 128 ada, 1 parsel; 129 ada, 4 

parselinde kayıtlı mezarlıkların ve 129 ada, 3 parselde kayıtlı konutun tescil edilmesi talebinde 

bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kent 

Planlama Şube Müdürlüğü’nün 17.09.2015 tarihli ve 13563050-050-00000009001 sayılı yazısı ve 

ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.03.2016 tarihli ve 204 sayılı 

inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonunda: 

Malatya İli, Darende İlçesi, Zaviye Mahallesi’nde, kentsel sit sınırı içinde bulunan 127 

ada, 3 parsel; 125 ada, 13 parsel; 128 ada, 1 parsel; 129 ada, 4 parselinde kayıtlı mezarlıkların ve 

129 ada, 3 parselde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma gruplarının 2. Grup Yapı olarak 

belirlenmesine, tespiti yapılan mezarlıklarda izinsiz uygulama yapanlar hakkında 2863 Sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında yasal soruşturma 

açılmasına karar verildi.  5827/1-1 

————— 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.00.1000.22 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2016-120 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2016-1724 GAZİANTEP 

Kilis İli, Merkez İlçesi, Hacipoğlu Köyünde yer alan Hacipoğlu Höyüğün tesciline 

yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 

tarihli raporu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.04.2016 

tarih ve 414616 sayılı yazısı; Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 

16.05.2016 tarih ve 2035 sayılı yazısı; Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 

15.04.5016 tarih ve 4305 sayılı yazısı; Kilis Orman İşletme Müdürlüğü’nün 06.04.2016 tarih ve 

739558 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri fotoğrafları ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Kilis İli, Merkez İlçe, Hacipoğlu Köyü’nde yer alan Hacipoğlu Höyüğün 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. 

maddesi uyarınca ”I.Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit 

Haritası ve sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), kaçak kazı çukurlarının Müzesi denetiminde 

kapatılmasına, alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  79.00.1000.21 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2016-120 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2016-1723 GAZİANTEP 

Kilis İli, Merkez İlçesi, Beşenli Köyü’nde yer alan Beşenli Arkeolojik Alanın tesciline 

yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 

tarihli raporu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25.04.2016 

tarih ve 414617 sayılı yazısı; Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 

16.05.2016 tarih ve 2036 sayılı yazısı; Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 

15.04.5016 tarih ve 4316 sayılı yazısı; Kilis Orman İşletme Müdürlüğü’nün 06.04.2016 tarih ve 

740050 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri fotoğrafları ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Kilis İli, Merkez İlçe, Beşenli Köyü’nde yer alan Beşenli Arkeolojik Alanının 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. 

maddesi uyarınca kararımız eki haritada sınırları gösterildiği şekilde ”I. ve III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve sit fişinin uygun olduğuna 

(OLUMLU), kaçak kazı çukurlarının Müzesi denetiminde kapatılmasına, alanda 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma 

Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Geçiş Dönemi 

Yapılanma Koşullarının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  27.07.1000.45 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2016 - 120 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2016 - 1737 GAZİANTEP 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Höyüğün tesciline 

yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 22.01.2016 tarihli 

raporu,  Kahramanmaraş İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.03.2016 tarih ve 2288 sayılı 

yazısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.04.2016 tarih ve 5240 sayılı yazısı 

okundu,  konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen Bağlarbaşı Höyüğünün  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 

gösterdiğinden aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” 

olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası 

ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma 

Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.04.1000.17 

  (46.04.100) 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016 - 121 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.05.2016 - 1744 GAZİANTEP 

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Fındıklıkoyak Mahallesinde bulunan gözetleme 

kulesinin tesciline yönelik Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.02.2016 tarih 

ve 601 sayılı yazısı, Göksun Belediye Başkanlığının 14.03.2016 tarih ve 779 sayılı yazısı,   

Kahramanmaraş İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.03.2016 tarih ve 2288 sayılı yazısı, 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.04.2016 tarih ve 5242 sayılı yazısı 

okundu,  konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Fındıklıkoyak Mahallesinde yer alan, Fındıklıkoyak 

Gözetleme Kulesi ve çevresi arkeolojik alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 

gösterdiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil 

edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna 

(OLUMLU), alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.03.1000.36 

  (46.03.112) 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016 - 121 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.05.2016 - 1745 GAZİANTEP 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Türkören Mahallesinde bulunan Höyüğün tesciline 

yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 22.01.2016 tarihli 

raporu,  Kahramanmaraş İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.03.2016 tarih ve 2288 sayılı 

yazısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.04.2016 tarih ve 5240 sayılı yazısı 

okundu,  konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Türkören Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen Türkören Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 

gösterdiğinden aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ” I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit 

fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları hükümlerinin geçerli 

olduğuna, Kurulumuza sunulan belgelerden höyük üzerinde büyük açmalarla tahribat yapıldığı 

görüldüğünden hem alanın belgelendirilmesi hem de alanın rehabilitesi ve korunmasına yönelik 

gerekli çalışmaların müzesince yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.03.1000.39 

  (46.03.115) 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016 - 121 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.05.2016 - 1746 GAZİANTEP 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Akbayır Mahallesinde bulunan tümülslerin tesciline 

yönelik Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 20.11.2015 tarihli 

raporu,  Enerji ve tabi kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih 

ve 411564 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 08.04.2016 tarih ve 

5153 sayılı yazısı, Elbistan Belediye Başkanlığının 03.03.2016 tarih ve 2191 sayılı yazısı okundu,  

konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Akbayır Mahallesinde yer alan, karar eki haritada 

koordinatları belirtilen üç adet Akbayır Tümülüslerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi 

uyarınca ”I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve 

köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma 

Koşulları hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  46.03.1000.38 

  (46.03.114) 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016 -121 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.05.2016 - 1748 GAZİANTEP 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, İğde Mahallesinde bulunan tümülüslerin 

incelenmesine yönelik Elbistan Merkez Jandarma Komutanlığının 24.08.2015 tarih ve 15 sayılı 

yazısı, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.09.2015 tarih ve 3181 sayılı yazısı,   

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 04.11.2015 tarihli raporu, 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.04.2016 tarih ve 5241 sayılı yazısı 

okundu,  konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, İğde Mahallesinde yer alan, iki adet tümülüsün 

Tellioluk Tümülüsleri adıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. 

Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ”I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine,  kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile 

birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları 

hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30/05/2016 - 261 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30/05/2016 - 5870 BURSA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30/05/2016 - 261 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30/05/2016 - 5869 BURSA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  10.19.113 

Toplantı Tarihi ve No : 14.05.2016- 260 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.05.2016-5834 BURSA 

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Ayvatlar mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 

İ19c05c-İ20d01d pafta, 925 parsel ve çevresine yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü 

uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 31.03.2016 gün ve 1494 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 10.05.2016 gün ve 2767 

sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Ayvatlar mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 

İ19c05c-İ20d01d pafta, 925 parsel ve çevresine yönelik olarak Kurulumuzun 10.04.2015/4350 

sayılı kararı gereğince, Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen 

çalışmada önerilen şekilde, 2863 sayılı Kanunun 6.maddesi kapsamındaki khamosorion tipi kaya 

mezarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline;  

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait petrol boru hattı vasıflı 925 parseli kısmen, mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait 1164 parseli kısmen ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1165 parseli 

kısmen kapsayacak şekilde önerilen, sınırları karar eki paftada işaretli sahanın, 2863 sayılı 

Kanunun 8.maddesi gereğince korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 

khamosorion tipi kaya mezarının “korunma alanı” olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  76.03.14 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1340 KARS 

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Katırlı Köyü, tapunun 9 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Aşık Hüseyin Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1611 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Katırlı Köyü, tapunun  9 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Aşık Hüseyin Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli kalenin tescil 

edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde 

kalenin bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Aşık Hüseyin 

Kalesinin bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Katırlı Köyü, tapunun 9 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, düzenlenen tescil 

fişinin ve söz konusu tescilli kalenin, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritada 

belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I.Grup yapı 

olarak belirlenmesine, tescilli kale ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale( Yeni 

yapılanma, tevhit,ifraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  76.03.24 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1344 KARS 

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun  39 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Hasancan Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine  ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1597 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 39 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Hasancan Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma 

alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli kalenin tescil 

edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde 

kalenin bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde tescilli 

kalenin bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 39 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına, düzenlenen tescil 

fişinin ve söz konusu tescilli kalenin, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritada 

belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I.Grup yapı 

olarak belirlenmesine, tescilli kale ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale ( 

Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  76.03.19 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1341 KARS 

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun  641 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın sayısallaştırılması, koruma grubunun, 

koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1607 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 641 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın sayısallaştırılması, koruma grubunun, 

koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli 

mezarlığın tescil edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, 

tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 

641 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 

konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli mezarlığın, koruma alanının ekte 

bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak 

belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını 

kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli mezarlığın ve 

koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahele (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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— İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
— Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
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