
POLİPROPİLEN İTHALATINDA 7.500 TON  TARİFE KONTENJANI DAĞITIMINA BAŞLANDI 
 

 
19 Mart 2016 tarihli 29608 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile ; 
 
39.02.10 Gümrük Tarife Pozisyonlu ve yalnızca aşağıdaki özellikleri içeren Polipropilen ithalatı için açılan 
7.500 Ton  tarife kontenjanının dağıtımına başlanmıştır.  
 

 ISO 527 testine göre “ Çekme Modülü” değeri 1525 MPA ( Megapascal ) veya daha fazla fakat  1575 
MPA dan fazla olmayan ,  

 ISO 75-2 testine göre “ Isıl Deformasyon Sıcaklık “ değeri  85⁰C veya daha fazla fakat  90⁰C den fazla 
olmayan , 

 ISO 179/1eA  testine göre “ Charpy Çentikli darbe Dayanım ( 23⁰C’de )“ değeri 3,5 kj/m
2    

veya daha 
fazla fakat 4kj/m

2
 ‘den fazla olmayan , 

 ISO 1133 testine göre “ Akışkanlık İndeks değeri 11 gram/10  dakika veya daha fazla fakat     13 
gram/10 dakikadan fazla olmayan . 

 
Açılan tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak 
kullanan sanayicilere , talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.  
 

Tarife kontenjanından faydalanmak için, sanayicilerin bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 

tebliğ ekleri içerisinde yer alan, İthal lisansı başvuru formu ( EK2) ile ve yine tebliğ eklerinden olan  Ek3 te yer 
alan , başvuruya  eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına ( İthalat Genel 
Müdürlüğüne ) müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan 
veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu 
miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanacaktır.  
 
Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması 
durumunda ise dağıtım ;  Geçerli başvuru sayısı , toplam talep miktarı , fiili sarfiyat , üretim miktarı , üretim 
kapasitesi , tüketim kapasitesi , toplam ithalat miktarı ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını 
kullanma performansları kriterlerinden bir veya bir kaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 
 
Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının , açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde , 
artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.  
 
Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatlar için Ekonomi Bakanlığınca ( İthalat Genel Müdürlüğü ) İthal 
lisansı düzenlenecek ve lisanslar 31.12.2016 tarihine kadar ( bu tarih dahil ) geçerli olup bu süre 
uzatılmayacaktır. İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 15 gün içerisinde, firmalara verilen 
lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına ( İthalat Genel Müdürlüğüne )  iade edilecektir. 
 
İlgili Tebliğe buradan eklerine buradan ulaşabilirsiniz.  
 
 
 
Saygılarımla  
Kemal ÇALIŞKAN  
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