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Konu: İRAN MENŞELİ AYNA İTHALATINDA KOTA 

 

1.Giriş 

7009.91 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin (çerçevesiz cam 

aynanın) İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota (miktar 

kısıtlaması) şeklinde korunma önlemi uygulanmaktaydı. Bu uygulamanın süresi 

03/07/2017 tarihinden başlayarak üç yıl uzatılmıştır.1  

26/07/2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/2 

sayılı İthalatta Kota ve Tarife kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ ile kota uygulamasına 

ilişkin başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.   

Bu sirküler, önceki paragrafta belirtilen konu hakkında bilgi vermek 

amacıyla hazırlanmıştır.  

2. Kota Miktarı  

İran İslam Cumhuriyeti menşeli aşağıdaki ürünler için kota miktarı ve 

dönemleri izleyen tabloda belirtildiği gibidir: 

GTP Tanımı 

Kota Miktarı (Ton) 

1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 

 3/7/2017-2/7/2018  3/7/2018-2/7/2019  3/7/2019-2/7/2020 

7009.91 
Çerçevesiz cam 

aynalar 
2.147 Ton 2.211 Ton 2.277 Ton 

 

3. Kota Dağıtımı 

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, “ilk gelen ilk alır” yöntemine göre 

yapılır. Bir ithal lisansında azami 25 tonluk miktara izin verilir.  

4.Kota Başvurusu 

Kota başvurusu, örneği, ek 1’de yer alan  “İthal Lisansı Başvuru Formu” 

usulüne göre doldurulmak suretiyle, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne 

yapılır.  

İthal Lisansı Başvuru Formu’na ek 2’de belirtilen belgeler eklenir.  

 

                                                           
1
 2017/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (RG: 01/07/2017-30111). 



 
 

 

5. İthal Lisansı 

Kota tahsisatı yapılan  başvuru sahibi adına, Ekonomi Bakanlığı’nca, 
elektronik olarak, İthal Lisansı düzenlenir. Bu durumda, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi’nde) vereceği 23 haneli belge 
numarası ile belge tarihi, başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait e-posta 
adresine elektronik olarak iletilir ve söz konusu başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim 
yapılmaz. Gerekmesi halinde İthal Lisansı fiziksel olarak da düzenlenebilir.  

 

Herhangi bir hak kaybına uğramamak için başvuru formunda başvuru 

sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmesine  dikkat edilmelidir.   

Elektronik ortamda düzenlenen İthal Lisansları için Tek Pencere Sistemi 
tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından 
beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında 
beyan edilir. 

 

6. İthal  Lisansının Kullanım Esasları 

İthal Lisansının kullanımında aşağıda belirtilen esaslar geçerli olur:  

 Kota kapsamında yapılacak ithalatta Ekonomi Bakanlığı’nca 
düzenlenen İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince 
aranır.  

 Kota dağıtımına konu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi 
içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi 
halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.  

 İthal Lisansı devredilemez. 
 

7. Sonuç 
  
Bu sirkülerde, 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin 

(çerçevesiz cam aynanın) İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 

03/07/2017 tarihinden itibaren üç yıl süreyle uygulanacak kotanın dağıtım ve kullanım 

esasları üzerinde durulmuştur.  

 
Saygılarımızla, 
 

                                                                                 DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  
                                                                                    MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan dış ticaret,  gümrük ve Avrupa Birliği 
konularında, daha ayrıntılı bilgi ve görüş almak için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanımızla iletişime geçebilirsiniz.   

 
 
(**) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme 

amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda 
uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece 
sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda 
doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 
 
Cahit YERCİ  
Yeminli Mali Müşavir  
Vergi Departmanı, Kalite Güvenceden Sorumlu Ortak  
(Dış Ticaret - Gümrük - AB Konuları)  
cyerci@mazarsdenge.com.tr  
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