
T.C. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :17474625-162.01 

Konu :BTB iptali 

19.02.2016 / 13979310 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) Orta Akdeniz GTB.Müd.'nün 31.12.2015 tarihli ve 12820466 sayılı yazısı 

b) İstanbul GTB.Müd’nün 19.01.2016 tarihli ve 13214244 sayılı yazısı. 

c) Ege GTB.Müd’nün 19.01.2016 tarihli ve 13213412 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazılar konusu bağlayıcı tarife bilgileri incelenmiş olup; 

TR340000150053, TR340000150131, TR340000150130, TR330000150003, 

TR340000140197, TR340000120226, TR340000120227, TR340000140045, 

TR340000140046, TR340000140047, TR340000140059, TR340000140060, 

TR340000140061, TR340000140062, TR340000140063, TR340000140064 ve 

TR350000110011 referans numaralı BTB'lerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 9/5 
maddesine istinaden iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve durumun hak sahibine tebliği hususunda gereğini rica ederim. 

Ahmet ATASORKUN 

Bakan a. 

Daire Başkanı 

DAĞITIM: 

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

T.C. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : 7474625-162.01 



Konu : BTB İptali 

Karar Sayısı :2016/ 

Karar Tarihi :..../..../2016 

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ İPTALİNE İLİŞKİN KARAR 

BTB Programı üzerinde yapılan inceleme neticesinde ilk bakışta tarife mevzuatı ve/veya 

diğer bağlayıcı tarife bilgileri ile çelişir görünen bağlayıcı tarife bilgileri ile ilgili yapılan 

araştırma sonucunda, aşağıda referans numaraları kayıtlı BTB'lerin ekli tabloda belirtilen 

gerekçeyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 9/5'inci maddesine istinaden iptal edilmesine 
karar verilmiştir. 

İptal Edilen BTB’ler: 

TR340000150053, TR340000150131. TR340000150130. TR330000150003, 

TR340000140197, TR340000120226, TR340000120227, TR340000140045, 

TR340000140046, TR340000140047, TR340000140059. TR340000140060, 

TR340000140061, TR340000140062, TR340000140063, TR340000140064, 
TR350000110011. 

EK-1 Tablo 

  

Mustafa GÜMÜŞ Önder GÖÇMEN Ahmet ATASORKUN 

Genel Müdür V. Genel Müdür Yardımcısı Daire Başkanı 

      

Ahmet Ercan İLGÜZ Berk YILDIRIM Seda YILDIRIM 

Gümrük ve Ticaret 

Uzmanı 
Gümrük ve Ticaret 

Uzmanı 
Gümrük ve Ticaret 

Uzmanı 

      

Cihan H. KÜÇÜKFALAY     

Muayene Memuru     

  

   

T.C.  

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Sayı : 63721428-162.01 

Konu : Muhtelif BTB'ler 

19.01.2016 / 13214244 



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

İlgi : a) 23.12.2015 tarihli ve 17474625-162.01/00012644320 sayılı yazıları b) 

14.01.2016 tarihli ve 17474625-162.01/00013112189 sayılı yazıları 

İlgi (a)'da kayıtlı yazılarında; BTB Programı üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 

aşağıda referans numaraları kayıtlı Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş BTB'lere ilişkin 

olarak nihai değerlendirmenin yapılabilmesi için, sınıflandırmaya ilişkin bilgi ve belgeler ve 

varsa eşya numunelerinin Bölge Müdürlüğümüz mütalaasıyla birlikte gönderilmesi 

istenilmektedir. 

Bölge Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde; TR340000150130 referans 

numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı: Otel ve benzeri yerlerde gıda maddelerinin 

taşınması için kullanılan, sıcak ve soğuğu muhafaza eden, 136 cm x 63 cm x 45 cm 
ebatlarında, kendinden tekerlekli, iki kapılı, kahverengi plastik (pe)den eşya, 

TR340000150131 referans numaralı BTB verilen eşyanın tanımı: Otel ve benzeri 

yerlerde gıda maddelerinin taşınması için kullanılan, sıcak ve soğuğu muhafaza eden, 63 
cm x 43 cm x 30 cm ebatlarında, kapaklı, gri renkte plastikten (pp) den eşya, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 96.17 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 11.08.2015 tarihli, 375 sayılı İstanbul laboratuvar müdürlüğü raporu, 

TGTC'ye ait İzahnamenin 96.17 tarife pozisyonu açıklama notlarına göre;'' VAKUMLU 

ŞİŞELER VE DİĞER VAKUMLU KAPLAR (MAHFAZALARI İLE BİRLİKTE), BUNLARIN AKSAM 

VE PARÇALARI (CAMDAN İÇ GÖVDELER HARİÇ). 

Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir: 

(1) İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte olmak şartıyla). Bu 

grup sıvıları, gıda maddelerini veya diğer ürünleri belli makul bir süre sabit bir sıcaklıkta 

muhafaza eden kavanoz, testi, sürahi, vb.ni içine alır. Bunlar çift cidarlıdır; camdan 

mamul bir iç gövde (iki cidar arasında hava boşluğu bulunmakta) ile bunu koruyan bir dış 

zarftan (metalden, plastik veya başka maddelerden) teşekkül etmekte ve dış zarfın üzeri 

bazen kağıtla, deri, deri taklidi vb. ile kaplanmış bulunmaktadır. İç gövde ile dış zarfın 

arası ayrıca izole edici bir madde (cam elyafı, mantar veya keçe) ile doldurulmuş da 

olabilmektedir. İzole edici kapların (termosların) üzerine geçirilen kapaklar ekseriya 

bardak olarak kullanılabilmektedir.'' hükmü amir olduğu, 

Ayrıca eşyaların özellikleri ile mezkûr açıklamalar ve 11.08.2015 tarihli, 375 sayılı 

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü raporu da dikkate alındığında, eşyaların 
9617.00.00.00.11 GTİP’de sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000140149 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı: Evcil hayvan kutusu, 

Sınıflandırmanın gerekçesi:Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.26 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 

AB emsal BTB’si : DE8293/09-1, 

Ayrıca daha sonrasında düzenlenen TR340000150158 referans numaralı BTB’ye konu 

eşya için Makamlarının 11.11.2015 tarihli, 11610809 sayılı yazılarında özetle; “konu ile 

ilgili olarak Avrupa Birliği Bağlayıcı Tarife Bilgisi Veri tabanında yapılan incelemelerde kedi 



ve köpeklerin taşınmasına mahsus kutu özelliği bulunan eşyanın mamul olduğu maddeye 

uygun tarife pozisyonlarında (DE5931/15-1 referans nolu BTB'nin ürün muhteviyatı 

plastik olduğundan 3926.90.97 KN kodunda, GB501455779 referans nolu BTB'nin ürün 

muhteviyatı dokumaya elverişli madde olduğundan 6307.90.98 KN kodunda 

sınıflandırılmıştır) sınıflandırıldığı görülmektedir” denilmekte, 

Hem 2014 yılında, hem de 2015 yılında düzenlenen BTB’lerin 3926.90.97.90.18 GTİP’inde 

sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000140197 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı: Çeşitli şekillerde 

plastik boncuklar ve dizilimi için gerekli ip parçasından müteşekkil taklit bilezik, kolye gibi 
çeşitli tasarımlar yapmak için kullanılan tak takıştır isimli eşya, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 71.17 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 

AB emsal BTB’leri: NLRTD-2013-002027, DE15643/12-1, DEK/10717/09-1, 

DEK/6469/09-1, 

Söz konusu eşyanın tasarım ve kalite açısından çocukların oyun amaçlı kullanımından çok 

genç yaştaki kızların takı amaçlı olarak kullanabileceği şeklinde değerlendirilmiş olup, 

yukarıda belirtilen gerekçeler ve AB emsal BTB’leri de göz önünde bulundurularak 
7117.90.00.10.00 GTİP’de sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000150053 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı: Sanayi tipi soğutma 

sistemlerine mahsus kilit, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 83.01 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 13.03.2015 tarihli 116 sayılı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü raporu, 

Mezkur raporda da ifade edildiği üzere; başvuru konusu eşya, adi metallerden mamul 

soğutma sistemlerinin kapak mekanizmalarında açma kapama fonksiyonları sağlamak 

üzere dizayn edilmiş kilit olarak değerlendirilerek 8301.40.19.00.11 GTİP'de 

sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000110044 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı : KD 040/30-291 Kodlu 
arco rozetli kol, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 83.02 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 11/2098 sayılı 11.05.2011 tarihli İTÜ Makina Fakültesi raporu, 

Genel yorum kurallarından 3(c)'ye göre tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri 
geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir. 

Kilit ve kapı kolu gibi özellikleri barındıran eşya mümeyyiz vasfı oluşturmadığı için 

8302.49.00.00.00 GTİP’de sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000140045, TR340000140046, TR34000014047, TR340000140059, 

TR340000140060, TR340000140061, TR340000140062, TR340000140063, 

TR340000140064 referans numaralı BTB’ler genellikle silikon ve polipropilen 

maddesinden üretilen, bebeklerin diş çıkarma dönemlerinde damakların rahatlaması ve 

diş etlerinin rahatlatılması için tasarlanmış, diş kaşıyıcı olarak kullanılan sulu dişliklerden 
oluşmakta, 



Sınıflandırmanın gerekçeleri: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.24 tarife pozisyonu 

açıklama notları, 

Ayrıca; OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 

2016/10) Ek-1 de bulunan oyuncaklar hakkında yönetmelik kapsamında ithalatta 

denetime tabi ürünlerin listesinde yer alan 3924.90.00.00.19 Diğerleri (yalnız diş 

kaşıyıcıları) olarak ismen geçtiği de göz önünde bulunudurularak söz konusu eşyalar, 

3924.90.00.00.19 GTİP'de sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000140032 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı: Tüylü polyester 

dokuma kumaştan mamul, sırt çantası ve sırt çantasına ilişik tavşan figürlü oyuncak 
eşya, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 42.02 tarife pozisyonu 

açıklama notları, çanta 4202.92.91.10.00 GTİP, çantaya ilişik olan tavşan figürlü içi 

dolgulu eşya ise 9503.00.41.00.00 GTİP'de yer almaktadır. Ayrıca eşya 2011/40 sayılı 
Genelge kapsamındadır, 

Söz konusu eşyada; oyuncağın kol ve bacaklarının geçebileceği elbise çantanın ön 

kısmında dikili vaziyette bulunmakta ve buraya oyuncak yerleştirilmekte olduğundan eşya 

2011/40 sayılı Genelge kapsamında set eşya olarak 4202.92.91.10.00 GTİP'de 
sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000140173 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı : Örme kumaştan 

mamul çanta ve oyuncak peluş köpek ile birlikte set olarak sunulmuş kız çocuklarının 
kullanımına mahsus eşya, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 42.02 tarife pozisyonu 

açıklama notları, oyuncak peluş:9503.00.41.00.00, çanta:4202.22.90.10.00 GTİP, 
2011/40 sayılı Genelge kapsamındadır, 

Farklı GTİP’lerde yer alan iki veya daha fazla eşya , birlikte perakende satılacak hale 

getirildiğinden hareketle set eşya olarak 4202.22.90.10.00 GTİP'de sınıflandırılması 
gerektiği, 

TR340000120227 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı :%100 poliester örme 

kumaştan yapılmış ön yüzüne çiçek motifleri yapıştırılmış iç kısmında %100 poliester 
kumaştan astarı bulunan çocukların oynaması için tasarlanmış çanta, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 95.03 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 240 sayı 14.09.2012 tarihli İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü raporu, 

Çocukların oynaması için tasarlanmış, çanta özelliğinden çok oyuncak özelliği 

gösterdiğinden ( renk , tasarım , motif gibi unsurlara bakılarak ) 9503.00.99.00.00 

GTİP’de sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000120226 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı :%100 poliester 

dokunmuş kumaştan yapılmış ön yüzüne çiçek motifleri işlenmiş ağız kısmı fermuarla 
kapanabilen çocukların oynaması için tasarlanmış çanta, 

Sınıflandırmanın gerekçesi:Genel yorum kuralları (1) ve (6) 95.03 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 239 sayı 14.09.2012 tarihli İstanbul Laboratuar Müdürlüğü raporu, 



Çocukların oynaması için tasarlanmış , çanta özelliğinden çok oyuncak özelliği 

gösterdiğinden ( renk , tasarım , motif gibi unsurlara bakılarak ) 9503.00.99.00.00 
GTİP’de sınıflandırılması gerektiği, 

TR340000140048 referans numaralı BTB'ye konu eşyanın tanımı :Elde ve omuzda 

taşınmaya mahsus köpek figürlü, üst kısmında eşya taşımak üzere fermuarlı bir gözü 

bulunan, tutma sapı ve omuzda taşımak üzere boncuklarla süslü aparatı bulunan peluş 

çanta, 

Sınıflandırmanın gerekçesi: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 42.02 tarife pozisyonu 
açıklama notları, 

Tutma sapı ve omuzda taşıma aparatı dikkate alınarak 4202.22.90.10.00 GTİP'de 
sınıflandırılması gerektiği mütalaa edilmiştir. 

Söz konusu BTB'lerin düzenlenmesinde baz alınan eşya numuneleri firmalara iade edilmiş 
olup başvurulara ait bilgi ve belgeler ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Güven YILDIZ 

Bölge Müdürü a. 

Bölge Müdür Yardımcısı V. 

EK/EKLER: 

Firma dosyası(20 adet) 

  

T.C.  

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Sayı : 38868779-162.01 

Konu : MUTELİF BTB"LER 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

İlgi : a) 23.12.2015 tarihli ve 17474625-162.01/00012644320 sayılı yazı. b) 14.01.2016 
tarihli ve 17474625-162.01/00013112189 sayılı yazı. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazıları ile Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş TR350000110011 kayılı 

BTB ye ilişkin nihai değerlendirmenin yapılabilmesi için, sınıflandırmaya ilişkin bilgi ve 

belgeler ve varsa eşyanın numunesinin gönderilmesi ile Bölge Müdürlüğümüz mütalaası 

istenilmektedir. 



Konuya ilişkin işlem dosyasının tetkikinden, eşyaya ait numunenin yükümlüsüne iade 

edildiği görülmüş olup, bunun dışında sınıflandırmaya ilişkin diğer bilgi ve belgeler 
yazımız ekinde sunulmuştur. 

Ayrıca , Bölge Müdürlüğümüzce TR3500001100011 referans numaralı BTB konusu ''Evcil 

Hayvan Taşıma Kutusu" ticari isimli 4202.99.00.90.00.- Tarife Pozisyonunda 

sınıflandırılmasına karar verilen eşya ile ilgili yeniden yapılan incelemede, Gümrük Tarife 

Cetveli İzahnamesi 4202 ve 3926 Tarife Pozisyonu açıklama notları incelendiğinde 

eşyanın asıl işlevinin evcil hayvanın muhafazası olmayıp taşınması amaçlı olması göz 

önünde bulundurulduğunda 3926.90.97.90.18.GTİP'te sınıflandırılması gerektiği mütalaa 

edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kaptan KILIÇ 

Bölge Müdürü 

EK: 1 işlem dosyası (ekler posta yolu ile gönderilecektir.) 

  

T.C.  

ÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Sayı : 75694329-162.01 

Konu : BTB 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi : 23.12.2015 tarihli ve 17474625-162.01/00012644320 sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ile Bölge Müdürlüğünüzce düzenlenmiş TR330000150003 referans numaralı 

BTB'nin nihai değerlendirmesinin yapılabilmesi teminen sınıflandırmaya ilişkin bilgi , belge 
ve varsa eşya numunesinin gönderilmesi talimatlandırılmıştır. 

Bölge Müdürlüğümüz 2014/4 sayılı Bölge Müdürlük Emri doğrultusunda Bağlayıcı Tarife 

Bilgisi Başvurularını değerlendirmekle görevlendirilen heyette görevli muayene 

memurlarınca yapılan yeniden inceleme neticesinde; Bağlayıcı Tarife Bilgisi Sınıflandırma 

Prosedüründe açıklanan gerekçeler doğrultusunda yapılan GTİP tespitinin, tarife mevzuatı 

ve/veya diğer bağlayıcı tarife bilgileri hükümlerine uygun olduğu değerlendirmesi yapılmış 

olup, işlem dosyasının bir örneği, numuneyi çeşitli açılardan gösterir fotoğraf ve eşyaya 
ilişkin numune ekte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Murat KAHRAMAN 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü 



Ekler: 

1-İşlem dosyası 

2-Fotoğraf 

3- Numune (Posta ile gönderilecektir.) 

 


