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ÖNSÖZ

S

on sayımızdan bu yana ülke gündemi oldukça
yoğun bir süreçten geçti. Pandeminin giderek
şiddetlenmesi, devamında Sağlık Bakanlığı’nın
özverili çabalarıyla yaygınlaşan aşılama süreci
ve pandemide kuralların esnetilmesiyle kontrollü
normalleşme hayatımıza yön verdi. Bu süreçle özveriyle
çalışan derneğimiz Covid Aşısı’nın öncelik sırasına
gümrük personelinin alınması için ilgili mecralara
gereken başvuruları yaptı.
Bir yandan dünya kontrollü normalleşmeye doğru
dönüşürken bir yandan da dünya ticareti de normale
dönmeye başladı. İhracat yasakları gevşedi, aşı
tedariki yaygınlaştı. Bu süreçte gümrük muayene
memurları pandemi yokmuşcasına yorulmadan,
dinmeden çalışmaya devam ettiler.

Hakan ÜLKER

Gümrük Muayene Memurları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Dernek olarak yeniden ve dopdolu bir sayıyla yine
karşınızdayız. Akademikleşme yolunda, makale
formatının daha ağırlıklı olduğu yazılarımızda
artık hakemli bir dergi olmanın gününü sayıyoruz.
Antrepolardan idari cezalara, vergi tahakkukundan
özellikli eşyalara geniş bir perspektifte çıkan yazılarımız
aslında muayene memurluğunun da ne kadar geniş bir
çalışma alanı olduğunun bir özeti niteliğinde.
Tarihin başından beri gümrüklerde görev yapan
görevliler sayısız çeşitte eşya ile karşılaşmışlar, bunları
ülke vergi sistemine göre vergilendirmişlerdir. Bunun
doğal olarak sağladığı bir genel kültür genişliği
kaçınılmazdır. Üstadlarımız bize şöyle derlerdi,
muayene memuru her şeyi bilmek zorundadır. Çünkü
karşısına çıkan bir eşyaya “bu nedir ben bunu
bilmiyorum” deme lüksü yoktur. O zamanlar tuğla
gibi tarife kitapları vardı. Bir eşyanın ne olduğunu
bilmek yetmez, onu nerede arayacağını da bilmek
gerekirdi. Muayene memurları çalıştıkları gümrüklerin
eşyalarına ayrıca uzmanlaşmakta, misal tekstil
gümrüğünde çalışan bir muayene memuru adeta
tekstil mühendisliğinde yan dal yapmaktaydı.
Bizler dergimizde bu kültürün devamını sağlamayı
düstur edindik. Bizler kolektif hafızayı yazıya dökmeyi,
sonraki kuşaklara bırakmayı, öğrenileni öğretmeyi
düstur edindik.
Eğer bu yolda bir faydamız varsa ne mutlu bize!

Gümrük Muayene Memuru kimdir? Ne iş yapar?
Hangi eğitimlerden geçer? Kurumumuz için önemi nedir?
Gibi birçok soru çoğu kişinin aklından geçmektedir. Gümrükte ilişkisi olmayan kişiler hatta ismini
duymamış bile olabilirler. Bunun nedeni medyada fazla görünmemesine karşın sadece bakanlığın
ve idarenin kendisine ne görev verilirse verilsin taşra yönetiminde en uzman şekilde görevini yerine
getirme riayetinden kaynaklanmakta olduğunun bilinmesidir. Gümrük Muayene Memurları; Gümrük
ve Dış Ticaret İşlemlerini olay yerinde ve olay anında muayene kriterlerine göre yerine getiren, 6 aylık
süre içinde 34 Ders ve 435 saati bulan teorik eğitim ile 6 ay ile 1 yıl arasında değişen staj sonrası
mesleki yeterlilik sınavına girip başarılı olması halinde atanan kendine özgü uzmanlık gerektiren bir
meslek olmasına karşın, kamu idarelerinde ‘memur’ sıfatıyla anılan yegâne kamu görevlisidir. Gümrük
Muayene Memurları, Türkiye genelinde yıllık 6 milyonun üzerinde beyannameyi imzalamakta, ülkemizin
toplam vergi gelirlerinin %25’ine yakınının tahakkukunu gerçekleştirmekte, yaklaşık 400 milyar TL Dış
Ticaret hacminin işlemlerini tamamlamaktadırlar.
Tüm bu işlemleri yerine getirme aşamasında 174 Kanun, 21 Uluslararası Anlaşma, 13 Uluslararası
Sözleşme, 7 Kanun Hükmünde Kararname, 8 Tüzük, 675 Bakanlar Kurulu Kararı, 191 Yönetmelik ile
200’ü aşkın Yargıtay ve Danıştay Kararı ve sayısız Tebliğ, Protokol ve Genelge olmak üzere kapsamı bir
hali geniş olan ticaret mevzuatın bizatihi uygulamaktadırlar.
Her yıl katlanarak büyüyen dış ticaret hacmimizin ve özellikle rekorlar kıran ihracatımızın bütününün
altında Gümrük Muayene Memurlarının sabahlara kadar süren yoğun ve özverili mesaileri vardır.
Muayene Memurlarına gerekli değerin verilmesi, gümrük işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı
gerçekleşmesine, yasal ticarette ise güvenli ve mücadeleci, ayni zamanda hesap verilebilir, güçlü ve
yenilenmiş bir gümrük teşkilatının oluşmasına cani gönülden destekledik bundan sonra desteklemeye
devam edeceğiz.
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MAKALE

Gümrük Kanununun 234. Maddesine Göre
Vergi Farkının Tespitinde
Mahsuplaşmanın Gerekliliği
Serdal AKIN

Muayene Memuru

ÖZET

G

ümrük Kanununun 234 üncü
maddesi, vergi kaybına
neden olan durumlarda
uygulanacak cezaları belirlemek
amacıyla düzenlenmiştir.
Ancak mevcut durumda bazen
aslında vergi kaybı olmayan
durumlarda da uygulama imkanı
bulmaktadır. Bu çalışmada vergi
kaybının olup olmadığının
tespitinde beyan edilen vergiler
toplamının dikkate alınması
gerektiğine ilişkin görüşler ifade
edilmiştir.
Yaptırımlar, hukuk kurallarının
uygulanmasını sağlamak ve
bunlara uyulmasını zorlamak için
yasalara konulan hükümlerdir.
Hukuk düzeni içerisinde yer alan
yaptırımların bir türünü de “idari
yaptırımlar” oluşturmaktadır.1
İdari yaptırımların hangi
hallerde uygulanacağı kanunla
belirlenebileceği gibi, kanunun
çizdiği sınırlar içinde kalmak
kaydıyla idarenin genel düzenleyici
işlemleriyle de belirlenebilir.2
Gümrük Kanunu, Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ne
giren ve çıkan eşyaya ve taşıt
araçlarına uygulanacak gümrük

kurallarını belirlerken,3 aynı
zamanda bu kuralların ihlal
edilmesi halinde uygulanacak
yaptırımları da belirlemiştir.
Gümrük Kanunu’nun 234 ila 241.
maddelerinde idari para cezası,
mülkiyetin kamuya geçirilmesi,
eşyanın ithaline izin verilmeyerek
yurtdışı edilmesi, eşyanın tasfiyesi
gibi yaptırımlar düzenlenmiştir.
Gümrük idaresi tarafından en
çok uygulanan idari yaptırımlar,
herhalde idari para cezalarıdır.
Gümrük Kanunu’nun 234.
Maddesi kapsamında düzenlenen
para cezaları ise yükümlülerin
sıkça –belki de usulsüzlük
cezalarından sonra en sıkkarşılaştığı yaptırımdır. Bu madde
serbest dolaşıma giriş veya
kısmi muafiyetle geçici ithalat
rejimlerinde, ithalat vergilerinin
eksik beyan edildiği veya eksik
ödendiği hallerde uygulanacak
para cezalarını düzenlemektedir.
2013 yılına kadar maddenin
konusu gümrük vergisinin eksik
beyanı iken, 6455 Sayılı Gümrük
Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un 11. Maddesiyle yapılan
değişiklikle “gümrük vergisi”
ibareleri “ithalat vergileri” olarak
değiştirilmiştir.

Böylece yalnız gümrük vergisinin
değil eşyanın ithalinde ödenecek
diğer eş etkili vergiler ve mali
yüklerin de eksik beyanı ya da
ödenmemesi durumunda bu
maddenin tatbik edilmesi mümkün
hale gelmiştir. Ancak maddenin
kapsamının genişlemesi,
beraberinde de bazı tereddütleri
getirmiştir.
234. maddenin 1-a fıkrası;
Kanunun 15. maddesindeki
gümrük tarifesini oluşturan
unsurlarda veya sayı, baş, ağırlık
gibi spesifik vergileme ölçülerinde
aykırılık olması ve bunun ithalat
vergilerinde %5’i aşan farklılığa
sebep olması halinde, farkın 3 katı
para cezası alınacağını hüküm
altına almıştır. Vergi farkı oluşup
oluşmadığı değerlendirilirken,
ithalat vergileri tanımına giren
farklı vergi ve mali yükümlülüklerin
ayrı ayrı mı değerlendirileceği
yoksa vergiler toplamının mı
dikkate alınacağı konusundaki
tereddütlere Gümrükler Genel
Müdürlüğü 2017 ve 20205
yılındaki yazıları ile cevap vermiştir.

Sibel Can, “İdari Para Cezası”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 29 (Ocak 2017): 408
Kabahatler Kanunu, Madde 4
3
Gümrük Kanunu, Madde 1
4
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne muhatap 23.05.2017 tarih 25178668 sayılı yazı
https://files.igmd.org.tr//doc/30032020-174446_doc00194720200330174653pdf.pdf (Erişim 25.12.2020, 22:30)
1
2
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Genel Müdürlük bu yazılarında
özetle; anlaşmazlıkların halli
mekanizmalarının (itiraz,
uzlaşma) vergi türleri bazında
işlemesi, her bir vergi türü
ve bunlara bağlı cezaların
hukuki dayanaklarının farklı
olması, her bir verginin
devlet hazinesinde ayrı
kodlarla muhasebeleştirilmesi
gerekçeleriyle, vergi
kaybının oluşup oluşmadığı
değerlendirilirken her verginin
kendi içinde değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etmiştir.
Kuşkusuz bu açıklamalar vergi
tekniği açısından doğrudur
ve mer’i mevzuatta karşılığı
vardır. Gerçekten de yükümlüler
uzlaşma başvurularını ek
tahakkuk veya ceza kararlarının
bir kısmı için yapabilirler, Katma
Değer Vergisi’nin konusu,
vergiyi doğuran olayı, matrahı
ve oranı gibi hususlar kendi
kanununda belirlenmişken,
Gümrük Vergisi veya Çevre
Katkı Payı gibi diğer vergi ve
mali yüklerin de tahsiline ilişkin
mevzuat dayanakları farklıdır vs.
Peki bunlar, vergi farkının olup
olmadığını değerlendirirken her
bir vergi türünün kendi içinde
değerlendirilmesi için yeterli
midir?

Örneğin; ödeme şekli mal
mukabili, CIF kıymeti 100 TL olan
ve 1211.90.86.00.49 GTİP’te
sınıflandırılması gereken eşyanın
0814.00.00.00.00 GTİP’te beyan
edildiğini ve bunun da gümrük
idaresi tarafında tespit edildiğini
düşünelim.

1- Tahsil Eden ve Ödeyen
Açısından Gümrük
Vergileri Neyi İfade
Ediyor?

Gümrük idaresi tarafından
bu tespit üzerine beyanname
düzeltilecek ve 9,2 TL eksik
KDV’nin üç katı tutarında para
cezası düzenlenecektir. Oysaki
beyanname düzeltildikten sonraki
gümrük vergileri toplamı, beyan
edilenden daha azdır. Başka bir
deyişle beyana göre alınması
gereken ithalat vergileri toplamı,
muayene sonuçlarına göre
alınması gereken ithalat vergileri
toplamından fazladır. Buna karşın
yükümlü ithalat vergilerinden bir
tanesinde vergi kaybına neden
olduğu için cezaya muhatap
olmaktadır.

Gümrük vergileri, dış ticarete
konu edilen eşyaya uygulanacak
ithalat ve ihracat vergilerinin
tümünü ifade eder ve Gümrük
Uzlaşma Yönetmeliği’nin ekinde
listelenmiştir. Bunları vergiler
ve mali yükler olarak ikiye
ayırmak mümkündür. Vergiler,
merkezi yönetim bütçesinde
“01.4 – Uluslararası Ticaret
ve Muamelelerden Alınan
Vergiler” başlığı altında
sınıflandırılmaktadır.8

1.1 Kamu Açısından Gümrük
Vergileri

Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine muhatap 30.03.2020 tarih 53573565 sayılı yazı
https://files.igmd.org.tr//doc/30032020-174446_doc00194720200330174653pdf.pdf (Erişim 25.12.2020, 22:30 )
6
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Madde 5
7
Gümrük Kanunu, Madde 3
8
Ek Mali Yükümlülükler de “01.4.1.02” kodu ile aynı yerde sınıflandırılmaktadır.
9
Mehmet Saraç, “Türkiye’nin KKDF Gerçeği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 47 (Temmuz 2010): 155
5
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Mali yükler ise fonlar, çevre katkı
payı ve TRT bandrol ücretini
kapsamaktadır. Fonlar 4629 ve
4684 sayılı Kanunlarla tasfiye
edilmiş, ancak aynı kanunlardaki
geçici maddelerle bunların yeni
bir düzenleme yapılıncaya kadar
eski hükümlere göre tahsiline
devam edilmesi, bunlarla alakalı
tahsil edilen tutarların genel
bütçeye gelir, ilgili bakanlık ya
da kamu kuruluşunun bütçesinde
açılacak tertiplere özel ödenek
olarak kaydedilmesi esası
getirilmiştir.9 Çevre Katkı Payı
da fonlar gibi bütçeye gelir
kaydedilir ve tahsili öngörülen
tutar kadar ilgili bakanlık
bütçesine ödenek konulur.10
Gümrük vergileri adı altında
tahsil edilen kamu gelirlerinden
yalnızca TRT bandrol ücretleri
genel bütçeye veya merkezi
yönetim bütçesine dahil
edilmemektedir.11
Görüldüğü üzere TRT bandrol
ücretleri dışındaki tüm gümrük
vergileri genel bütçeye dahil
olarak, kamu hizmetlerinin
finansmanında kullanılmaktadır.
Nitekim 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda
“vergi, resim, harç, fon kesintisi,
pay veya benzeri gelirler” kamu
gelirleri arasında sayılmıştır.
Dolayısıyla belirli bir miktar
paranın bütçeye gümrük vergisi,

KDV ya da Toplu Konut Fonu adı
altında girmesinde, sonuçları
itibariyle herhangi bir fark
bulunmamaktadır.

1.2 Yükümlü Açısından
Gümrük Vergileri
Gümrük vergilerinin ödenmesiyle
özel sektörden kamuya bir
kaynak aktarımı gerçekleşirken,
doğal olarak vergiyi ödeyenler
üzerinde bir yük oluşur.12 Bu yük,
verginin ödenmesi aşamasında
harcanabilir gelirin azalması
yoluyla doğrudan hissedileceği
gibi, gümrük vergilerinin tüketim
etkisine13 bağlı olarak satış
gelirlerinin azalması yoluyla
da hissedilebilir. Bu nedenle
vergi ödemesi söz konusu
olduğunda yükümlü, deyim
yerindeyse ”cebinden çıkan
paraya” bakacaktır. Ödenen
meblağın hangi kanuna göre
tahakkuk ettiği, hangi kodda
muhasebeleştiği yükümlü
açısından pek bir anlam
ifade etmeyeceği gibi, KDV
haricindeki vergiler arasındaki
sapmalar herhangi bir yarar da
sağlamayacaktır.14

2- Para Cezalarına
İlişkin Uluslararası
Sözleşmelerdeki Hükümler
İkinci Dünya Savaşından
sonra uluslararası ticaretin
serbestleştirilmesi amacıyla
Uluslararası Ticaret Örgütü’nün
(ITO) kurulması konusunda
yaklaşık elli ülke arasında
anlaşmaya varılmıştır. ITO’nun
ulusal parlamentolarda
onaylanmasına kadar
geçecek sürede karşılıklı tarife
indirimlerinin uygulanabilmesi
için geçici olarak Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması imzalanmıştır.

Çevre Kanunu, Madde 18
Ancak gümrük idareleri tarafından ticari ithalatta tahsil edilen TRT bandrol ücretlerinin % 2’si, Ticaret Bakanlığının çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak üzere
Bakanlık bütçesine aktarılır.
12
Mustafa Şahin, Gümrük Vergilerinde Vergi Uyumunun Artırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, sayfa 65
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3869/G%C3%BCmr%C3%BCk%20Vergilerinde%20Vergi%20Uyumu.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim 13.01.2021, 23:00)
10
11
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şeklinde, neredeyse aynen
aktarılmıştır. Revize Kyoto
Sözleşmesi’nin 3. bölüm rehberi
Standart 3.39 açıklamalarında,
beyanname verilmesi veya
beyanı destekleyen belgelerin
sunulması gibi gümrüğe bilgi
verilen hallerde her zaman hata
yapılabileceği, bu hataların
süreklilik arz etmemesi ve
kasıtlı olmaması durumunda
gümrük idarelerinin cezasız
düzeltmeye izin verebileceğinden
bahsedilmektedir.17

Ancak ITO’nun bazı ülkelerce
onaylanmaması ve hayata
geçmemesi nedeniyle Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT) 1948-1994
yılları arasında yürürlükte kalmış,
1995 yılından itibaren yerini
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş
Anlaşması’na bırakmıştır.15
GATT’ın “İthalat ve İhracat ile
Alakalı Ücret ve Formaliteler”
başlıklı 8. maddesi; dış
ticaret işlem sürecindeki
formaliteler ile vergi haricindeki
ücretlerin azaltılarak, ticaretin
önünde görünmez engeller
olarak kullanılmamalarını
amaçlamaktadır.

Maddenin 3. fıkrası doğrudan
konumuzla alakalı olup,
anlaşmaya taraf ülkelerin
gümrük mevzuatı veya
formalitelerinde kasten
yapılmayan veya ağır bir
ihmal içermeyenküçük
ihlaller için büyük cezalara
hükmetmeyeceğini
düzenlemektedir.
Bu fıkra Revize Kyoto
Sözleşmesi’ne16 Standart
3.39’da “Gümrük, hataların
kasıtlı olmadığına ve hile niyeti
ya da ağır ihmal bulunmadığına
kanaat getirdiği takdirde hatalar
için büyük cezalar yüklemez. Söz
konusu hataların tekrar edilmesini
önlemek için gerekli olduğunu
düşünürse ancak amacı
aşmayacak şekilde bir ceza
yükleyebilir.”

GATT ve Revize Kyoto
Sözleşmesi’ndeki bu anlayış son
olarak 2016 yılındaki Ticaretin
Kolaylaştırılması Anlaşması’nda
vurgulanmıştır. Dibaceye göre
anlaşmanın amaçlarından
birisi GATT 1994’ün V, VIII ve X.
maddelerine açıklık getirilmesi
ve geliştirilmesidir. Anlaşmanın
6. maddesi GATT 1994’ün VIII.
Maddesine paralel şekilde ithalat
ve ihracat ile alakalı ücretler,
harçlar ve cezalara ilişkin ilkeleri
belirlemektedir. Madde, üyelere
ihlallerin derecesi ve ciddiyeti
ile orantılı cezalar uygulama ve
orantısız cezaları engellemek
için önlem alma yükümlülüğü
getirmektedir.
Ülkemiz bu sözleşmelerin hepsine
taraf olmuştur. Dolayısıyla
gümrük mevzuatının veya
formalitelerinin ihlali durumunda
tatbik edilecek cezaların, kanun
hükmündeki bu sözleşmelerde
ortaya konulan ilkelere uygun
olması gerekir.

Tüketim Etkisi; ithalat vergileri nedeniyle ithal eşyasının maliyetinin ve yurtiçi satış fiyatının yükselmesi sonucu, ithal eşyasına olan talebin düşmesidir.
Katma Değer Vergisi, yapısı itibariyle ödeyenler tarafından yansıtılarak son tüketici üzerine yerleştiğinden, ithalatçılar için bir maliyet kalemi olmayıp
ithalatçının tahsiline aracılık ettiği bir vergidir. Ancak diğer ithalat vergileri ithalatçı üzerine yerleşmektedir.
15
Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, (İstanbul, Güzem Can Yayınları, 2003), 193
13
14
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Sonuç

Kaynakça

Yükümlünün yanlışlıkla 100 TL yerine 96 TL
vergi beyan ettiği durumda yüzde 5’i aşmayan
vergi farkı nedeniyle yalnızca usulsüzlük cezası
uygulanması mümkünken, 100 TL yerine
110 TL vergi beyan ettiği durumda vergi farkı
cezası uygulanabilmesi hakkaniyete uygun
düşmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 90
Çevre Kanunu, Madde 18
Gümrük Kanunu, Madde 1, 3
Kabahatler Kanunu, Madde 4
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Madde 5
Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İktisat. İstanbul: Güzem
Can Yayınları.
Şahin, M. (2017). Gümrük Vergilerinde Vergi Uyumunun
Artırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. http://
www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/
handle/11655/3869/G%C3%BCmr%C3%BCk%20Vergilerinde%20Vergi%20Uyumu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Can, S. (2017, Ocak). İdari Para Cezası. Türkiye
Adalet Akademisi(29), 407-430. Şubat 12, 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/taad/issue/52663/694080#article_cite adresinden alındı
Saraç, M. (2010). Türkiye’nin KKDF Gerçeği. Muhasebe ve Finansman Dergisi(47), 153-172. 01 27, 2021
tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35626/395982 adresinden alındı
World Customs Organization. (2010, Aralık). Kyoto
Convention General Annex Guidelines Chapter 3. 02 27,
2021 tarihinde Clearance and Other Customs Formalities: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/
pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch3.pdf adresinden
alındı
Dünya Gümrük Örgütü, https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/
cok-tarafli-ve-bolgesel-iliskiler/cok-tarafli-iliskiler/dunya-gumruk-orgutu
Gümrük Kanununun 234/1. Maddesi Hakkında, https://files.igmd.org.tr//doc/30032020-174446_doc00194720200330174653pdf.pdf

Kamu kaynağında azalmaya neden olmayan,
yükümlüye de bir avantaj sağlamayan bu
durumda yalnızca bir verginin başka bir vergi
olarak beyan edilmesi söz konusu olmaktadır.
Bu hatanın usulsüzlük cezası gerektiren bir
kabahat olarak değerlendirilmesinin daha
adil olacağı kanaatindeyiz. Çünkü maddenin
bu şekilde yorumlanması verginin en önemli
ayaklarından biri olan yükümlüyü göz ardı
etmekte, gerçekte bir vergi kaybı olmaması
nedeniyle gerek Gümrük Kanunu’nun
ruhuna, gerekse taraf olduğumuz uluslararası
düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir. Bu
nedenle Gümrük Kanununun 234. maddesine
göre vergi farkının tespitinde ithalat vergileri
tutarlarının ayrı ayrı değil, toplamının dikkate
alınacağı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç
duyulmaktadır.

Gümrük Prosedürlerinin Uyumlaştırılması ve Basitleştirilmesi Uluslararası Sözleşmesi olan Kyoto Sözleşmesi, 1974 yılında yürürlüğe girmiş, 1999 yılında
Dünya Gümrük Örgütü tarafından revize edilmiştir. Sözleşmenin bu haline “Revize Kyoto Sözleşmesi” adı verilmiş ve Türkiye tarafından 2006 yılında imzalanmıştır.
(https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/cok-tarafli-ve-bolgesel-iliskiler/cok-tarafli-iliskiler/dunya-gumruk-orgutu, Erişim 25.02.2021, 21:30) Sözleşme 20 maddelik bir ana metin, bir genel ek, özel ekler ve rehberlerden oluşmaktadır. Ekler, gümrük formalitelerine ilişkin standartları içermektedir. Eklere eşlik eden
rehberler ise standartları açıklayan ve bağlayıcı olmayan metinlerdir.
17
Kyoto Convention – General Annex – Chapter 3 ”Guidelines on Clearance and other Customs formalities”, Sayfa 40, http://www.wcoomd.org/-/media/
wco/public/global/pdf/topics/wto-atf/dev/rkc-guidelines-ch3.pdf (erişim 27.02.2021, 22:00 )
18
” Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir....” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 90
16
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Sandviç Tekstillerin Kullanımı Alanları ve
Gümrük Tarifesindeki Yeri
Umut SERTER

Muayene Memuru
Marmara Ü. Tekstil Müh.
Doktora Öğrencisi
GİRİŞ

S

andviç(spacer) tekstiller yüzey
oluşturulurken ipliklerin
üç boyutlu birleştirilmesiyle üç
boyutlu yapı oluşturan özel
tekstil ürünleridir. Üç veya
daha fazla iplik veya temel
iplik oryantasyonu, koordinat
ekseninin her bir düzleminde
ve birbirlerine göre dikey açılı
olacak biçimde birleştirildiğinde
üç boyutlu olarak
tanımlanmaktadır (1). Sandviç
tekstiller bazı kaynaklarda
yukarıda bahsettiğimiz
özelliklerinden dolayı 3 D
tekstillere olarak geçmektedir, biz
metinde daha genel kullanılan ve
iki farlı yüzeyin kullanılmasından
dolayı sandviç(spacer) tekstil
terimini kullanacağız. Sandviç
tekstillerin giyim, koruyucu
giysiler ve aksesuarlarda, teknik
tekstillerde kullanımı sürekli
olarak artmaktadır. Sandviç
tekstiller; dokuma, atkılı örme
ve çözgülü örme teknikleriyle
üretilebilmektedir fakat çözgülü
örme tekniği sandviç tekstillerin
üretimi için en yaygın kullanılan
tekniktir. Çözgülü örme ve
atkı örme sandviç tekstillerin
ısı yalıtım özellikleri nedeniyle
giysilerde kullanımı yaygındır.

12

Dokuma Teknolojisi İle
Sandviç Tekstil Üretimi
Sandviç tekstillerin dokuma
tekniği ile üretimi havlı
kumaş dokuma makineleriyle
gerçekleştirilmektedir. Dokuma
makinelerindeki bıçak hareketinin
iptal edilmesi mümkündür.
Dokuma makinesinde iki
dış tekstil yüzeyi tek seferde
sandviç tekstil formunda
üretilebilmektedir. Sandviç tekstil
formu, hav çözgü ipliklerinin alt
ve üst kumaş yüzeylerinin atkı
iplikleri arasında birleştirilmesiyle
elde edilmektedir. Dokuma
sandviç tekstiller, tek seferde
birkaç atkı ve çözgü sistemin
ile özel konstrüksiyonlarda
üretilmektedir ve üretilen iki
tekstil yüzeyi bağlayıcı çözgü veya
atkı iplikleriyle birbirlerine belirli
bir mesafede tutulabilmektedir.
İki dış yüzey arasındaki dikey
ipliklerin uzunluğu, tasarımı
ve yapısı sandviç tekstilin
mukavemetini ve sertliğini
belirleyici etkenlerdir.

GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ

Sandviç tekstillerin üretiminde
kullanılan dokuma
makinalarında ağızlık açımı,
armürlü veya jakarlı sistemler ile
yapılmaktadır (1).
Dokuma tekniği ile sandviç
tekstil yüzeyi üretilirken alt
ve üst doku olarak daha
çok bez ayağı veya dimi 2/2
kullanılmaktadır. Dokuma
tekstillerde hav dokusunun alt ve
üst yüzey ile bağlantısı W veya
V bağlantı ile yapılmaktadır.
Dokuma teknolojisi, köpük
ve köpük benzeri fonksiyonel
komponentlerle ara boşluk
tabakası doldurulmuş sandviç
tekstil yapılarının üretimine izin
vermektedir, bunun yanında
yapısını koruyan sandviç tekstil
yapıları ve şekillendirilmiş
komponentler de bu teknoloji
yardımıyla üretilebilmektedir (1).
Dokuma teknolojisi ile üretilmiş
sandviç tekstiller Resim 1’de
gösterilmiştir.

MAKALE

Dokuma tekniği ile yüksek verimlilikte sandviç tekstil
üretimi mümkündür. Farklı monofilament ipliklerin
kullanılmasının sağladığı avantajlarından dolayı
dokuma sandviç tekstillerin kullanım alanı oldukça
geniştir (1). Dokuma teknolojisi ile üretilen sandviç
tekstiller diğer üretim teknikleri ile üretilen sandviç
tekstillere göre daha stabil bir yapıya sahiptirler.
Sahip oldukları bu stabil özellik sayesinde dokuma
sandviç tekstiller otomotiv sanayiinde otomobil içi
komponentlerinde, ses izolasyon malzemelerinde,
cam–karbon tabanlı kompozit takviye yapılarında ve
sağlık tekstillerinde cerrahi implantların üretiminde
yaygın olarak kullanılmaktadır (3).

Şekil 1: Atkılı örme teknolojisi ile üretilen sandviç tekstiller
ve farklı bağlama tabakaları tipleri (a) Tek bağlantı
tabakası (b) Çift bağlantı tabakası (1)

Atkılı Örme Teknolojisi İle Sandviç Tekstil
Üretimi

Düz Örme Teknolojisi İle Sandviç Tekstil
Üretimi

Düz ve yuvarlak örme makineleri ile sandviç
tekstiller üretilebilmektedirler. Atkı örme
makinelerinde sandviç tekstillerin üretimi için ayrı
iğne yataklarda bulunan iki iğne grubu gereklidir.
Geleneksel örme makinelerinde sandviç tekstillerin
üretimi ilave donanımlar ve makine üzerinde
yapılacak farklı ayarlarla mümkündür (1). Sandviç
tekstiller atkılı örme makinelerinde düz, renkli,
desenli ve tekstüre efektli olarak üretilebilmektedir.
Atkılı Örme teknolojisi ile sandviç tekstillerde
üretiminde yuvarlak örme makinalarında kapak,
silindir ve bağlantı iplikleri kullanılmaktadır.
Atkılı yuvarlak örme makinalarında kapakta
ve silindirde ayrı ayrı örülen kumaşlar bağlantı
ipliği ile birleştirilmektedir. Bağlantı ipliği kapakta
örülüp, silindirde askı yapabileceği gibi; her iki
örme bölgesinde de (kapak ve silindirde) askı
yapabilmektedir. Sandviç tekstiller düz atkılı
örme makinelerinde yaklaşık 4 mm kalınlığında
üretilebilmektedir. Elektronik kontrollü düz örme
makinelerinde farklı elastomer ipliklerin kullanımıyla
farklı kalınlıklarda sandviç tekstillerin üretimi
mümkün olmakla beraber bu durumda üretim
hızı düşmektedir (3). Atkılı örme teknolojisi ile
üretilen sandviç tekstiller Şekil 1 ve Resim 2 de
gösterilmektedir.

Resim 2: Atkılı örme teknolojisi ile üretilen sandviç tekstiler
(1)

Çift yataklı düz örme makinelerinde ayarların
değiştirilmesi ve makinalar üzerinde yapılacak
modifikasyonlar ile sandviç tekstil üretilebilmektedir.
Düz örme makinelerinde sandviç tekstil üretimi
birbirine bir grup bağlama ipliğiyle bağlanan iki
tekstil yüzeyi ile yapılabilmektedir. Birbirlerine örme
tekstil yüzeyleriyle bağlanan sandviç tekstillerin
üretilmesi de mümkündür. Çift yataklı düz örme
makineleri sandviç tekstillerin üretilmesinde
kullanılmaktadır. Düz örme teknolojisi ile üretilen
sandviç tekstil Şekil 2 de gösterilmektedir.

Şekil 2: V yataklı düz örme makinesinde üretilen jakar
desenli sandviç tekstil (1,2)
Sandviç tekstilleri oluşturan iki dış yüzey düz örme
makinesinin ön ve arka yataklarında üretilmekte ve
genellikle monofilamentlerden seçilen bağlama iplikleri
bu iki tekstil yüzeyini birbirine bağlarken aynı zamanda bu
yüzeyleri belirli mesafede tutmaktadır. Sandviç tekstildeki
bağlama iplikleri iki tekstil yüzeyi arasında hareket
etmekte ve bu yüzeyleri birbirlerine bağlanmaktadır
(askı yapısında). Sandviç tekstillerin düz örme tekniği
ile üretimi teknik olarak gerçekleştirilmesi zordur ve
monofilamentlerin iğne kafalarından çıkmasını önlemek
için üretim esnasında dikkatli olunması gereklidir.
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Düz örme tekniği üretim hızları düşük olmasına
rağmen özel uygulamalar için uygun bir
alternatiftir. Düz örme makinelerinde İki iğne yatağı
arasındaki mesafe sabit olduğundan iki yüzey
arasındaki mesafe ancak 2- 10 mm arasında
değişebilmektedir. Düz örme makinelerinde
kumaş kalınlığının iki iğne yatağı arasındaki
mesafeye bağlı olması ve bu mesafenin kısa
olması nedeniyle sandviç tekstil üretimi sınırlıdır.
Düz örme makinelerinde, iki dış yüzeyin iki iğne
yatağında örülmesi ve genellikle belirli bir noktada
dış yüzeylerin üretiminin durdurulması ve seçilmiş
iğnelerde 1x1 ribana konstrüksiyonuna sahip olan
bağlantı tabakalarının üretilmesi oluşturmaktadır.
Seçilmiş iğneler yalnızca bağlantı tabakasının
üretimi için kullanılabildiği gibi dış yüzeylerin
üretimi için de kullanılabilmektedir. Tek bağlantı
tabakası sadece bir iğne yatağında veya her
iki iğne yatağında ve dış yüzeylere bağlı olarak
dik veya eğimli olarak üretilebilmektedir. Çift
bağlantı tabakasının üretimi için iki dış yüzey ayrı
olarak örülmekte ve belirli bir noktada bir ribana
sırasıyla birbirine bağlanmaktadır. Bu aşamada,
dış yüzeylerde belirli miktarda sıra üretilmesi
durumunda bağlantı tabakası “X” şeklinde
olmaktadır. Atkılı örme tekniğinde iki kumaş
tabakasıyla birbirine bağlayan konstrüksiyonların
kullanılmasıyla, herhangi bir modifikasyona
gerek kalmaksızın 20 mm’ye varan kalınlıklarda
sandviç kumaşların üretimi yapılabilmektedir. 20
mm’den kalın kumaşlar, dış yüzey için kullanılan
iğnelerden iplik kaçması nedeniyle sadece bazı ilave
modifikasyonlarla üretilmesi mümkündür. Ayrıca
farklı bağlantı tabakası uzunluğuna ve şekline sahip
veya farklı dış yüzey yapısında sandviç tekstiller
makine üzerinde yapılacak düzenlemeleri ile üretimi
yapılabilmektedir (1).
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Yuvarlak Örme Teknolojisi İle Sandviç
Tekstil Üretimi
Yuvarlak örme makinelerinde iki birbirinden
bağımsız kumaşı birbirine bağlayan bir grup
ilmek kombinasyonlarının kullanılması ile sandviç
tekstillerin üretimi yapılabilmektedir. Jakarlı
yuvarlak örme makineleri ile farklı desenlerde
sandviç tekstiller üretilmesine olanak sağlamaktadır.
Yuvarlak örme makinalarında kullanılan teknikle
üretimde, kumaş yüzeyinde görünen bir sıra için;
silindir iğneleri, kapak iğneleri ve iki yüzeyi birbirine
bağlamak için olmak üzere en az 3 farklı iplik
gerekmektedir. İki kumaş yüzeyi arasındaki mesafe,
iki zemin kumaş arasına yerleştirilen bağlama
ipliğinin miktarını belirleyen kapak yüksekliğinin
ayarlanması ile değiştirilmektedir. Sandviç tekstillerin
yuvarlak örme makinelerinde üretimi iki yöntem
ile gerçekleştirilebilmektedir. İlk yöntemde silindir
ve kapaktaki kısa ve uzun iğnelerde sırasıyla
ilmek oluşturularak sandviç tekstildeki iki dış yüzey
üretilmekte, silindir ve kapaktaki kısa ve uzun
iğnelerde sırasıyla askı yapılmasıyla iki yüzey
birbirine bağlanmaktadır. İkinci yöntemde ise kısa
ve uzun kapak iğnelerinde sırasıyla ilmek oluşumu
vanize tekniği ile gerçekleştirilirken, kısa ve uzun
silindir iğnelerinde sırasıyla ilmek oluşturulmaktadır.
Bağlama ipliği kapak iğnelerinde ilmek
oluşturmakta, silindir iğnelerinde askı yapmaktadır.
Yuvarlak örme makinelerinde sert monofilamentler
kullanıldığında ipliklerin iğnelerden kaçma olasılığı
bulunmaktadır. Bunu durumu önlemek için örme
kumaş, örme işlemi sırasında gerilim altında
tutulmalıdır.
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Kumaş sarımı esnasında
tüp kumaşın çarpılmaya
uğramasını önlemek için
sarım silindirlerindeki baskı
kuvvetlerinin çok iyi ayarlanması
gerekmektedir. Mekanik veya
elektronik jakarlı yuvarlak örme
makinelerinde sandviç tekstil
üretilmesi mümkündür. Bağlama
ipliklerinin yerleşim açısı ve iki
tekstil yüzeyi arasındaki yükseklik
yuvarlak örme makinesindeki
kapak yüksekliğinin ayarlanması
ile yapılmaktadır. Bu yöntemle
üretilen yuvarlak örme sandviç
tekstillerin kalınlıkları 1,5 mm ile
5,5 mm arasında değişmektedir
(1).
Yuvarlak örme tekniği ile
üretilen sandviç tekstiller yatak
kaplamasında yaygın olarak
kullanılmaktadır, ayrıca geri
dönüşümlü koltuk kaplamaları,
ortopedik tekstiller, koruma
giysileri ve spor giysilerde de
kullanılabilmektedirler. Çift
yataklı haroşa makinelerinde
de sandviç kumaş üretimi
gerçekleştirilebilmektedir. Fakat
makinelerin üretim hızının düşük
olmasından dolayı bu makinalar
kullanılarak sandviç tekstil
üretimi yapılmamaktadır. Atkı
örme tekniği ile sandviç tekstil
üretimi kısmen uygulama alanı
bulmuştur.

Atkı örme makinelerindeki makine
parametrelerinin ayarlanmasıyla
farklı kalınlıklarda sandviç
tekstil yapıları üretilmektedir.
Düz örme makinalarında düşük
üretim hızlarında çalışmak
mümkünken, yuvarlak örme
makinelerinde yüksek verimlilikte
çalışılabilmektedir. Yuvarlak örme
makinelerindeki kumaş sarım
işlemi, kumaş çarpılması olasılığı
önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır (1). Yuvarlak örme
teknolojisi ile üretilen sandviç
tekstil Resim 3’te gösterilmiştir.

Çözgülü örme sandviç tekstillerin
üretiminde çift iğne raylı
raschel(raşel) çözgülü örme
makineleri kullanılmaktadır.
Raschel makinelerinde örme
prosesi, makinedeki her iki
iğne rayında iki ayrı kumaşın
üretilmesi ve bu iki kumaşın
uygun bağlama iplikleri
sistemiyle birbirine bağlanması
esasına dayanmaktadır. Kumaş
yüzeylerinin üretimi makinenin
ön ve arka iğne raylarında
gerçekleşmektedir. Temel
yüzeylerin yapısı mamul üründen
beklenen özelliklere göre
seçilmektedir ayrıca yatırım ve
tahar işlemlerinin kombinasyonu
ile sağlanmaktadır. Çift iğne raylı
raschel makinelerinde çözgülü
örme sandviç tekstil üretim tekniği
Resim 4’te gösterilmektedir.

Resim 3: Yuvarlak örme teknoloji ile
üretilmiş sandviç tekstil (3)

Çözgülü Örme Teknolojisi
İle Sandviç Tekstil Üretimi
Sandviç tekstillerin üretiminde en
yaygın kullanılan teknik çözgülü
örme teknolojisidir. Çözgülü
örme tekniğiyle üretilen sandviç
tekstillerin fiziksel ve fizyolojik
özellikleri, klasik dokuma veya
örme kumaşlara göre oldukça
geniş bir yelpazeye sahiptir.

Resim 4: Çözgülü örme teknoloji ile
üretilmiş sandviç tekstil (3)

1. ve 4. yatırım rayları sandviç
tekstildeki dış yüzeylerin üretimi
için kullanılmakta ve istenilen
dış yüzey desenine göre
taharlanmaktadır.
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Her bir yatırım rayında farklı
tahar kullanımıyla farklı
yüzey konstrüksiyonları elde
edilebilmektedir. 1. yatırım rayı
sadece 1. İğne rayına, 4. yatırım
rayı sadece 2. İğne rayına yatırım
yapmaktayken 2. ve 3. yatırım
rayları her iki iğne rayına yatırım
yapmaktadır. 2. ve 3. yatırım
raylarının her iki iğne rayına
yatırım yapmasıyla bağlama
iplikleri iki temel kumaş yüzeyini
birleştirmektedir. Mamulün
özelliklerine ve mamulden
beklenen taleplere göre minimum
dört yatırım rayı kullanılmaktadır.
Genel olarak ise 5 ile 7 yatırım
rayı kullanılabilmektedir (1). Bu
teknikle üretilen çözgülü örme
sandviç tekstillerin yapısı ve bir
örnek Şekil 3’te gösterilmektedir.

Şekil 3: Çözgülü örme tekstil
konstrüksüyonu (1)

Sandviç tekstillerin temel
yüzeyleri farklı veya aynı, sıkı
veya gevşek, düz veya desenli
yapıda olabilmektedir. Her iki
yüzey veya sadece bir yüzey
açık yapıda veya her iki yüzey
farklı gözenek büyüklüklerine
sahip olarak üretilebilmektedir
(1). Temel kumaş yapısı ürünün
kullanım alanına bağlı olarak
üretilebilmektedir. Sağlık
tekstillerinde kullanılacak medikal
bandajlarda ürünün nefes
alabilirliğinin geliştirilebilmesi
için açık yapıya sahip olması
istenmektedir, çözgülü örme
tekniğini kullanılan sandviç tekstil
yapıları üründeki açık yapı temel
yüzeyleri oluşturan ipliklerin desen
ve taharlarının istenilen özelliklere
göre ayarlanmasıyla sağlanabilir
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ve medikal bandaj üretiminde
kullanılabilir. Çözgülü örme
tekniğinde temel yüzeylerin
birbirine bağlanmasını sağlayan
ve “bağlama iplikleri” olarak
adlandırılan iplik sistemleri
genellikle monofilamentlerden
seçilmektedir. Sandviç tekstil
yapısından beklenen özelliklere
bağlı olarak genellikle stabil
ve basınca dayanabilecek
materyaller bağlama ipliği
olarak kullanılmaktadır. Eğrilmiş
iplikler ve multifilament iplikler
de bağlama iplikleri olarak
kullanılmaktadır. Sandviç tekstil
üretiminde çözgülü örmede
kullanılacak bağlama ipliklerinin
özellikleri son ürünün özelliklerini
belirlemede etkili olması
nedeniyle üretimde kullanılacak
olan bağlama
iplikleri son üründen
beklenen özelliklere
göre seçilmelidir (1).
Sandviç tekstil
üretiminde çözgülü
örme tekniği
kullanılırken farklı özelliğe
sahip ürünler isteniyorsa çift
iğne raylı raschel makineleri
atkı ve çözgü ilavesi ile sistem
modifiye edilebilir. Çift iğne raylı
raschel makinelerinde sandviç
kumaş üretimi prensibi Şekil
4’te gösterilmiştir. Modifiye
edilmiş bu sistemlerin makineye
ilavesiyle, kompozitlerde
kullanılabilecek ızgara yapısına
sahip sandviç tekstil yapılarının
geliştirilmesi sağlanmıştır. Çift
iğne raylı raschel makineleri
ile kalınlıkları 1,5 mm ile 160
mm arasında değişen sandviç
tekstillerin üretimi yapılabilir.
Çözgülü örmede sandviç tekstilin
kalınlığı iki iğne rayı arasındaki
mesafenin istenilen ürünün
kalınlığına göre ayarlanmasıyla
sağlanabilmektedir.
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Raschel makinesinde herhangi bir
modifikasyona gerek kalmaksızın
20 mm kalınlığına kadar sandviç
tekstiller üretilebilmektedir. Bunun
yanında raschel makineleri
modifiye edilerek 20 mm’den
daha fazla kalınlığa sahip
olan ve “High Distance (Çok
Kalın) çözgülü örme sandviç
tekstiller” olarak adlandırılan
sandviç tekstillerin üretimi
yapılabilmektedir. Sandviç
tekstillerde çözgülü örme
teknolojisi sayesinde kullanılacak
materyal, farklı kalınlık aralığı
ve her iki kumaş yüzeyindeki
desen olanakları geniş çapta
değiştirilebilmektedir. Çözgülü
örme teknolojisinin sağladığı
bu avantajlardan dolayı, farklı
uygulamalarda kullanılan çözgülü
örme sandviç tekstiller talep
edilen özelliklere sahip olarak
üretilebilmektedir.

Şekil 4: Çift iğne raylı raschel
makinelerinde sandviç kumaş üretimi
prensibi (1)

Çözgülü örme sandviç tekstillerin
kullanım alanları iç giysilerden,
takviye malzemesine kadar geniş
bir yelpazede değişebilmektedir.
Sandviç tekstillerde iki dış yüzey
arasındaki boşluk tabakası
nedeniyle iyi bir fizyolojik konfor
sağlamaktadırlar, bu sebeple
sağlık tekstilleri alanında birçok
uygulama alanı bulmuşlardır.
Çözgülü örme sandviç tekstiller İki
tekstil yüzeyi arasındaki bağlama
iplikleri nedeniyle sürekli bir yük
dayanımı göstermektedir, bu
durum sıkıştırılabilme dayanımı
gerektiren özel uygulamalarda
kullanılmasını imkanını
sağlamaktadır. Sıkıştırma
dayanımı özelliği çözgülü
örme sandviç tekstillerin teknik
uygulama alanlarında önem
kazandırmıştır.

Nonwoven Teknolojisi İle
Sandviç Tekstil Üretimi

Sandviç Tekstillerin
Kullanım Alanları

Nonwoven sandviç tekstil
üretiminin ucuz ve hızlı
olmasından dolayı ekonomik
tekstil ürünleridir. Nonwoven
sandviç tekstiller kalınlık,
ağırlık ve yüzey yapısında
farklı özelliklere sahip lifler
kullanılarak, değişik yöntemler
ile üretilebilmektedir. Karl Mayer,
malimo teknolojisini modifiye
ederek 10 mm (Kunit) veya 16
mm (Multikunit) kalınlığa kadar
sandviç tekstil üretebilmektedir.
Kullanılan bu teknikler ile
arabalarda veya diğer oturma
alanlarında kullanılan poliüretan
köpüğün yerine kullanılabilen,
düşük özgül ağırlığa sahip,
sıkıştırılabilir ve elastik özelliğe
sahip tekstillerin üretilebilmesi
mümkündür. Sandviç nonwoven
tekstiller, aralarında belirli bir
boşluk bulunan iğnelenmiş iki
nonwoven kumaş katmanının
iğneleme yoluyla birleştirilmesi
yoluyla üretilebilmektedir. Napco,
sandviç nonwoven tekstil üreten
ve Laroche tarafından geliştirilen
özel bir makine teknolojisidir.
Bu teknolojide, sıra halinde
dizilmiş özel çengel veya çatal
iğneleri, iğneleme yöntemine
göre üretilen iki nonwoven
kumaşın her iki yanından
aynı anda hareket etmekte ve
kumaşlar arasında lif köprüleri
oluşturarak iki nonwoven yüzeyi
birbirine bağlayarak tekstil ürünü
oluşturmaktadır (3). Nonwoven
teknolojisi ile üretilen sandviç
tekstil Şekil 5’te gösterilmiştir.

Sandviç tekstiller, iki dış yüzey
ve bu iki dış yüzeyin birbirine
bağlanmasını sağlayan bir ara
tabakadan oluşan üç boyutlu
tekstillerdir. Sandviç tekstiller
3 boyutlu özel yapıları ile
geleneksel tekstil ürünlerini
tarafından karşılanamayacak
özelliklere sahiptir ve bu nedenle
farklı alanlarda kullanılabilecek
ürünlerin üretilmesi mümkündür.
Sandviç tekstiller günümüzde
poliüretan, neopren, ve
genellikle lamine edilerek son
ürünlerde kullanılan diğer
dolgu malzemelerinin yerine
tekstil ürününde istenen esnek
veya hacimli tip karakteristikleri
özellikleri sağlamak için
kullanılmaktadır. Sandviç tekstiller,
nefes alabilirlik ve termal konfor
gibi parametrelerde köpük ve
köpük tipi ürünlerden çok daha
üstün özelliklere sahiptirler.
Köpük ve köpük tipi materyaller
genellikle yanıcı maddelerdir
ve zaman içerisinde daha kolay
deforme olurlar bu nedenle
sandviç tekstiller kadar kullanışlı
değillerdir. Sandviç tekstillerin
bir diğer avantajı da köpük ve
köpük tipi ürünlere göre geri
dönüştürülebilmeleri daha kolay
olmasıdır (4).

Şekil 5: Nonwoven teknolojisi ile
üretilen sandviç tekstil (3).

Sandviç tekstiller, üç boyutlu özel
yapıları sayesinde klasik tekstiller
tarafından karşılanması mümkün
olmayan özelliklere sahiptirler.
Sandviç tekstillerin özellikleri
aşağıdaki gibi sıralanabiliriz:
* İyi hava geçirgenliği, nefes alma
özelliği
* İyi nem, ısı absorbsiyonu,
* Fizyolojik ve klimatik konfor
sağlama
* Basınca ve darbelere karşı iyi
sıkıştırılabilme dayanımı
* Fonksiyonel materyallerle
beraber kullanılabilme özelliği
* İyi yüzey dayanımı
* Hafif yapıya sahip olması

MAKALE

Sandviç tekstiller ara
katmanda yer alan boşluk
tabakası nedeniyle iyi bir
hava geçirgenliğine ve nefes
alabilme özelliğine sahiptir. Ara
bölgedeki bu boşluk, yalıtım
ve ısı düzenleyici etkiye sahip
bir hava tabakası oluşturur.
Örme konstrüksiyonun yapısının
değiştirilmesi dahil edilen hava
miktarını değiştirebilir. Sandviç
tekstillerin geliştirilmesinin
sebeplerinden biride zehirli yapıya
sahip lamine tabakalı köpüğü
tek bir sentetik elyaf tipi kumaşla
değiştirme ve böylece gelecekteki
geri dönüşümü kolaylaştırmasını
sağlamaktadır (8). Sandviç
tekstillerin önemli bir avantajı
da büyük hacme orantılı oranla
düşük ağırlıktır. Sandviç tekstiller
avantajlı özellikleri nedeniyle
birçok üründe köpüklerin
yerine kullanılabilmektedirler.
Sandviç tekstiller yapılarındaki
boşluk tabakası ile ısı, nem ve
hava akışına izin vermektedir.
Özellikle medikal uygulamalarda
kullanılan tekstil yapılarında ısı,
nem ve hava akışının sağlanması
aranan bir özelliktir. Sentetik
monofilamentlerin kullanılmasıyla
bu özellik geliştirilebilmektedir.
Sandviç tekstillerin yapısındaki ara
tabakasında bulunan bağlama
ipliklerinin sayısı, sandviç tekstil
kalınlığı ve bağlama ipliklerinin
özellikleri, sandviç tekstillerin
hava geçirgenliği ve ısı ve nem
iletimi özelliklerini etkilemektedir.
Sandviç tekstiller, hava, nem
ve ısı transferi ve geçirgenliği
özelliklerinin kombinasyonu
nedeniyle iyi bir fizyolojik konfor
sağlamaktadırlar. Sandviç
tellerdeki sıkıştırılabilme dayanımı
özelliği sağladığı fizyolojik
konforu arttırmaktadır. Bahsi
geçen bu özellikleri sandviç
tekstillere bir mikroklima efekti
sağlamaktadır.
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Sandviç tekstillerin sağladığı fizyolojik konfor
sayesinde spor giysilerinde, yataklarda ve medikal
alanda kullanımı yaygındır. Baskı ve darbelerde
sıkıştırılabilme dayanımı sandviç tekstillerin temel
özelliklerinden bir tanesidir. Sandviç tekstillerin
sıkıştırılabilme dayanımı ara tabakada yer alan
bağlama ipliklerinden kaynaklanmaktadır.
Sıkıştırılabilme dayanımları sayesinde, baskıya
karşı stabil özellik gösterirler. Baskı altında sürekli
kalabilmekte ve kuvvet kaldırıldığında tekrar
eski kalınlıklarına dönebilmektedirler. Sandviç
tekstillerin özel uygulama alanları için istenen
farklı özelliklerin kazandırılması için fonksiyonel
komponentlerle birleştirilmesi mümkündür. Boşluk
tabakasına bir vatkanın veya dolgu maddesinin
ilavesiyle sandviç tekstil ile multifonksiyonel bir nihai
ürün elde edilmektedir. Ayrıca sandviç tekstillerin
üretiminde anti bakteriyel, güç tutuşur veya
antistatik multifilament, monofilament veya eğrilmiş
iplikler gibi teknik liflerin veya özel materyallerin
kullanımıyla farklı özelliklere sahip nihai ürünlerin
yapılması mümkündür. Baskı karşında gösterdiği
esneklik nedeniyle, multifonksiyonel yapılar
gerektiren teknik uygulamalarda sandviç tekstiller
kullanılmaktadır. Çözgülü örme tekniği ile üretilen
sandviç tekstiller iyi bir yüzey dayanımına sahiptirler.
Çözgülü örme tekniği ile üretilen tekstillerin yüzey
yapısı, diğer tekstillere göre daha iyi bir stabilizeye
sahiptir. İyi bir stabilizeye sahip tekstiller özellikle
döşemelik kumaşların üretiminde gereklidir.
Sandviç tekstiller hafif yapıları sayesinde teknik
uygulamalarda kullanılan ürünlerde avantajlar
sağlamaktadır. Takviye malzemesi olarak klasik
takviye malzemelerine göre birçok uygulamada
oldukça düşük ağırlığı ile sandviç tekstiller avantaj
sağlamaktadır. Bahsi gecen özelliklerinin yanında
sandviç tekstiller, yapılarında elastan kullanımıyla iyi
bir elastik davranış sergileyebilirler. Sentetik iplikler
kullanıldığı tekstil ürünlerinde kolay bakım özelliğine
sahiptirler ve geri dönüştürülmeleri kolaydır (1).
Almanya’dan DEBTI44866/19-1 Avrupa Birliği
Bağlayıcı Tarife bilgisi ile 6404.19.90 G.T.İ.P. te
bünyesinde sandviç tekstil kullanılmış ayakkabı
Resim 5’te gösterilmiştir (5).

Resim 5; Almanya’dan DEBTI44866/19-1 Avrupa
Birliği Bağlayıcı Tarife bilgisi ile 6404.19.90 G.T.İ.P. te
bünyesinde sandviç tekstil kullanılmış ayakkabı

Sandviç tekstiller üretiminde farklı malzemelerin
kullanılabilmesi, ürün aralığının esnek olması ve
ara katman sayesinde üç boyutlu bir yapıya sahip
olmaları nedeniyle birçok alanda kullanılabilirler.
Farklı tasarım olanakları ve geniş bir desen
aralığına sahip olmaları nedeniyle bu tekstillerin
yeni kullanım alanları bulmasını kolaylaştırmaktadır.
Reçine terbiyesi, kaplama ve laminasyon gibi farklı
bitim işlemlerinin uygulanması ile sandviç tekstillerin
yapıları özel teknik uygulama alanları için optimize
edilebilmektedir. Sandviç tekstiller, yıkamaya
dayanıklıdırlar, yıkama sırasında kiri kolayca serbest
bırakabilecek yapıdadırlar ve deterjanlardan
kolayca durulanabilirler. Standart çamaşır yıkama
yöntemleriyle temizlenebildiklerinden ortalama
tüketicinin yaşam tarzı için idealdir. Nefes alabilir
ürünler olmaları, giyim konforu sağlamaları ve
yıkama dayanımları nedeniyle köpük ve köpük
kompozitlerin yerini almaya başlamışlardır. Sandviç
tekstiller sağlık tekstillerinde bandaj ve tedavi edici
malzeme olarak ayrıca yatak yarasını önlemek
için hastane yataklarında ve tekerlekli sandalye
kaplamalarında kullanılmaktadır. Sandviç tekstiller
hava geçirgenliğine sahip olması ve ısı-nem
transferine izin vermesi nedeniyle deri dostu, nefes
alabilir, fizyolojik konforlu ürünler yapılmasını
sağlamaktadır. Sandviç tekstiller üretiminde yüksek
ısı dayanımına sahip ipliklerin kullanılması veya güç
tutuşur bitim işlemlerinin aplikasyonu ile güç tutuşur
bir yapı kazandırılabilmektedir. Bu tür tekstiller
koruyucu tekstillerde, özellikle güç tutuşur giysilerde
astar olarak ya da güç tutuşur yatak olarak
kullanılabilir. Sandviç tekstillerin kullanıldığı bir
diğer alan otomotiv tekstilleridir. Otomotiv tekstilleri
araba koltukları için döşemeliklerde, kaplama
uygulamalarında, araba içi yer döşemelerinde
kullanılabilmektedirler. Araba koltuklarında
kullanılan ürünlerde sıkıştırılabilme dayanımı
gereklidir ayrıca kaplama materyali arasından iyi bir
hava sirkülasyonunun sağlanması istenen özelliktir.

(https://substatic.mevzuat.net/bti/btiresim/DEBTI44866-19-1_image21.jpg 22/08/2020)
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Sandviç tekstiller üretiminde farklı
malzemelerin kullanılabilmesi,
ürün aralığının esnek olması
ve ara katman sayesinde
üç boyutlu bir yapıya sahip
olmaları nedeniyle birçok
alanda kullanılabilirler.
Farklı tasarım olanakları ve
geniş bir desen aralığına
sahip olmaları nedeniyle bu
tekstillerin yeni kullanım alanları
bulmasını kolaylaştırmaktadır.
Reçine terbiyesi, kaplama ve
laminasyon gibi farklı bitim
işlemlerinin uygulanması ile
sandviç tekstillerin yapıları
özel teknik uygulama alanları
için optimize edilebilmektedir.
Sandviç tekstiller, yıkamaya
dayanıklıdırlar, yıkama sırasında
kiri kolayca serbest bırakabilecek
yapıdadırlar ve deterjanlardan
kolayca durulanabilirler. Standart
çamaşır yıkama yöntemleriyle
temizlenebildiklerinden
ortalama tüketicinin yaşam
tarzı için idealdir. Nefes
alabilir ürünler olmaları, giyim
konforu sağlamaları ve yıkama
dayanımları nedeniyle köpük
ve köpük kompozitlerin yerini
almaya başlamışlardır. Sandviç
tekstiller sağlık tekstillerinde
bandaj ve tedavi edici
malzeme olarak ayrıca yatak
yarasını önlemek için hastane
yataklarında ve tekerlekli
sandalye kaplamalarında
kullanılmaktadır. Sandviç tekstiller
hava geçirgenliğine sahip
olması ve ısı-nem transferine
izin vermesi nedeniyle deri
dostu, nefes alabilir, fizyolojik
konforlu ürünler yapılmasını
sağlamaktadır. Sandviç tekstiller
üretiminde yüksek ısı dayanımına
sahip ipliklerin kullanılması veya
güç tutuşur bitim işlemlerinin
aplikasyonu ile güç tutuşur bir
yapı kazandırılabilmektedir. Bu
tür tekstiller koruyucu tekstillerde,
özellikle güç tutuşur giysilerde
astar olarak ya da güç tutuşur
yatak olarak kullanılabilir.

Sandviç tekstillerin kullanıldığı bir
diğer alan otomotiv tekstilleridir.
Otomotiv tekstilleri araba
koltukları için döşemeliklerde,
kaplama uygulamalarında,
araba içi yer döşemelerinde
kullanılabilmektedirler. Araba
koltuklarında kullanılan
ürünlerde sıkıştırılabilme
dayanımı gereklidir ayrıca
kaplama materyali arasından
iyi bir hava sirkülasyonunun
sağlanması istenen özelliktir.
Sandviç tekstiller bu iki özellik
de sandviç tekstiller tarafından
sağlanabilir. Hollanda’dan
NLRTD-2015-0810 Avrupa
Birliği Bağlayıcı Tarife bilgisi
ile 6304.91.00 G.T.İ.P. te
değerlendirilen sandviç
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Sandviç tekstiller, özellikle iki
takviye yüzeyini birbirinden
istenen mesafede tutmaları
nedeniyle beton takviye
malzemesi olarak avantajlı bir
üründür (1). Sandviç tekstiller
çok esnektir ve üzerlerine
uygulanabilecek basınca karşı
direnç gösterirler bu nedenle
sandviç tekstiller kullanılarak
yapılan giysilerde deforme olmak
önemli bir sorun değildir. Giyim
sektöründe sandviç tekstiller
iç giyimde, özellikle sutyenler
ve yüzme giysileri için vatka
olarak veya dış giysiliklerde
izolasyon materyali olarak ve
spor giysilerde, korselerde ve
ayakkabılarda kullanılması
yaygındır. Lif seçimi, kullanıcının
konfor seviyesini belirlerken
faydalı özellikleri optimize
edilmesinde çok önemlidir.
Almanya’dan DE21603/15-1

tekstillerden mamul oto koltuğu
Resim 6 da gösterilmiştir (5).

Resim 6; Hollanda’dan
NLRTD-2015-0810 Avrupa Birliği
Bağlayıcı Tarife bilgisi ile 6304.91.00
G.T.İ.P. te değerlendirilen sandviç
tekstillerden mamul oto koltuğu.

Sandviç tekstillerin ayrıca
transport ve jeotekstiller,
filtre sistemleri ve hafif
duvar yapılarında kullanılan
ürünler kullanılabilmektedir.
Bu sandviç tekstil ürünler
hali hazırda kompozit
yapılarında, T kesitler için
hammadde olarak ve ağlarda
kullanılmaktadırlar. Sandviç
tekstillerden yapılan komposit
malzemeler konteynırlarda,
tanklarda, botlarda ve
uçaklarda kullanılmaktadırlar.
Sandviç tekstiller beton
takviyelendirilmesinde
kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği bağlayıcı tarife
bilgisi ile 6114.30.00 G.T.İ.P.
değerlendirilen sandviç tekstilden
mamul spor sutyen Resim 7 de
gösterilmiştir (5).

Resim 7: Almanya’dan DE21603/151 Avrupa Birliği bağlayıcı tarife
bilgisi ile 6114.30.00 G.T.İ.P.
değerlendirilen sandviç tekstilden
mamul spor sutyen.

(https://substatic.mevzuat.net/bti/btiresim/NLRTD-2015-0810_image42.jpg 22/08/2020)
(https://substatic.mevzuat.net/bti/btiresim/DE21603-15-1_image6.jpg 25/08/2020)
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Koruyucu Giysilerde
Sandviç Tekstillerin
Kullanımı
Koruyucu tekstiller kullanıcının
zararlı maddelere, kötü çevre
koşullarına maruz kalma
riskini önlemek ve/veya bu riski
azaltmak için kullanılan teknik
tekstil ürünleridir. Koruyucu
giysilerde insan hayatının
korunması en önemli amaçtır.
Koruyucu tekstillerde ayrı bir
tekstil malzemesinden ziyade
giysinin kendisi koruma sağlar.
Koruyucu tekstilden yapılan
giysiyi giyen kişi ile potansiyel
yaralanma kaynağı arasındaki
güvenlik bariyeri olan kullanılan
tekstilin özellikleridir. Koruyucu
tekstiller: çadır kumaşları,
komposit kasklar (miğferler),
eldivenler (el ve kol korunması
için), uyku tulumları, hayatta
kalma çantaları, yangından
koruyucu giysiler, ısıya dayanıklı
giysiler, çift taraflı ceketler, balistik
dayanımlı yelekler, biyolojik
ve kimyasal koruyucu giysiler,
patlamaya dayanıklı yelekler,
alev almayan başlıklar ve
eldivenler, erimiş metal koruyucu
giysiler, yüzdürme yelekleri,
donmayı (hipotermiya) önleyici
ve kanallı ılık hava giysileri
dahil askeri koruyucu giysiler,
denizaltı koruyucu giysileri, dalgıç
giysileri ve dalış giysiler, hayat
salları, özel havlu ve bezler,
ışınlardan koruyucu tulumlar,
arktik hayatta kalma giysileri,
halatlar ve emniyet kemerleri
olarak sınıflandırılabilmektedir.
(7). Koruyucu tekstiller üzerine
günümüzde yapılan çalışmalar
genellikle balistik amaçlı
koruyucu tekstiller, mekanik
etkilerden koruyucu tekstiller,
temiz oda giysileri, nükleerbiyolojik, kimyasal zararlılardan
koruyucu tekstiller, statik
elektriklenmeden koruyucu
20

tekstiller, elektromanyetik
alandan koruyucu tekstiller,
yüksek ısı ve alevden koruyucu
tekstiller, solunum sistemini
koruyucu sistemler, radyasyondan
koruyucu tekstiller üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Sandviç tekstillerin önemli
bir özelliği de darbe emici
olmasıdır. Darbe emici özelliği
nedeniyle sandviç tekstiller
koruyucu tekstillerde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Sandviç tekstillerde darbe emici
özelliği yanında potansiyel
elyaf kullanımına ilişkin sonsuz
seçenekleri olduğundan, cilde
temas eden yüz tarafında
bir elyaf, dış ortama maruz
kalan kısım için farklı bir elyaf
kullanılabilir bu da nemi deriden
çekmeye yardımcı olacaktır.
Örneğin, hidrofilik olan selülozik
elyaflar, kumaşın cilde temas
eden yüzünde kullanılırsa,
elyaflar nemi tutacak ve hızlı
bir şekilde emecek, ısı iletimi
engellenerek kullanıcıyı nemli
ve rahatsız bırakmayacaktır.
Bu özelliklere sahip giysi
kullanıcısının bedenen aktifken
daha konforlu kalmasını
sağlayacaktır. Kişinin mevcut
fiziksel aktivitesine veya mevcut
hava durumu koşullarına
bakılmaksızın vücudun sıcaklık
ve nem çıkışını mümkün
olduğunca normal seviyeye
yakın tutmayı amaçlayan
giysinin termoregülasyon ve nem
dengesini sağlaması gerekir.
Fiziksel aktivite sırasında enerji
harcadığında, mikro iklimin yani
kişinin vücudunun etrafındaki
iklimin sabit kalması önemlidir.
Sandviç tekstiller üç boyutlu
olması sayesinde katmanlı
bir yapısı vardır. Etkili bir
katmanlama sistemi üç unsurdan
oluşur: nem yönetimi için bir
taban katmanı, sıcaklık ve yalıtım
için bir orta katman ve hava
şartlarına karşı koruma için bir
dış katman.
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Konforlu bir giyside en dıştaki
katman, kullanıcıyı rüzgâr,
yağmur veya kar gibi çevresel
elementlerden korumalı, orta
katman kullanıcıya sıcaklık
sağlamalı ve en içteki katman
bir yalıtım faktörüne sahip olmalı
ve nemi deriden uzaklaştıracak
özelliklere sahip olmalıdır;
ayrıca tüm katmanların nefes
alabilmesi ve kullanıcıya en
fazla konforu sağlamak için nem
çekme özelliklerine sahip olması
gereklidir. Sandviç tekstiller, bu
arzu edilen özelliklerin tümünü
üç yerine tek bir giysi içinde
gerçekleştirebilir Bir giysinin
konforu sadece giyilirken nasıl
hissettiğiyle (duyusal konfor)
değil, psikolojik konforla veya
termofizyolojik konforla da
belirlenir. Sandviç tekstiller,
SCUBA, serbest dalış, kayak
ve snowboard v.b. çeşitli spor
aktivitelerde kullanılabilir.
Kayak pantolonu ve eldivenleri
genellikle nem geçirmezlik ve
yalıtım sağlayan bir iç tabaka
ile dışarıda hem su geçirmez
hem de nefes alabilecek
şekilde tasarlanmıştır. Sandviç
tekstillerden yapılan dalış
giysilerini neopren dalış
giysilerinden daha iyi termal
konfor sağladığı yapılan
testlerden anlaşılmıştır. Havanın
serbestçe hareket edebileceği ve
böylece kullanıcıyı daha uzun
süre sıcak tutabileceği bir alana
sahip olan sandviç tekstilden
kaynaklanmaktadır. Yeni nesil
dalış giysilerinde neoplenle
beraber sandviç tekstillerde
kullanılmaktadır. Yeni dalış
elbiseleri yaklaşık beşte bir daha
az yoğun ve neopren kıyafetlerin
sadece beşte biri ağırlığındadır.
Resim 8’de sandviç kumaştan
yapılmış 6210.40.00.00.11
G.T.İ.P. te yer alan dalış giysisi
gösterilmektedir.

Resim 9 ‘te darbe emme özelliği
yüksek olan sandviç tekstillerin
kask yapımında kullanıldığını
görülmektedir.

Resim 9; Bisiklet kaskı yapımında
kullanılmak için üretilmiş sandviç
tekstil prefom (12)

Resim 8: 6210.40.00.00.11 G.T.İ.P.
te yer alan dalış giysisinde sandviç
tekstil kullanımı. (a) neobren kaplı dış
yüzey, (b) sandviç tekstil kullanılmış
iç yüzey

Sandviç tekstillerin darbe
emici özelliği vardır. Darbe
emici özellik spor ve koruyucu
giysilerde aranan bir özelliktir.
Sandviç tekstiller giysi ve
aksesuarların istenen yerlerine
eklenmesi mümkündür. Ceketler,
ayakkabılar ve kask ve dizlikler
gibi koruyucu aksesuarlarda
bulunan sandviç tekstiller,
kullanıldıkları uygulamalarda ısı
yalıtımı, darbe koruması ve nefes
alabilirlik sunar. Eldivenlerde,
dirsek petlerinde, dizliklerde
kullanıcının düşmesi veya başka
bir tür darbeye maruz kalması
durumunda darbe emici görevi
görmesi için sandviç tekstiller
kullanılır. Darbe emme özelliği
kırık, yaranma gibi ciddi
sağlık sorunlarının oluşmasını
engeller. Kasklar kulak, boyun
ve taç bölgeleri dahil olmak
üzere kritik bölgelere sandviç
tekstiller eklenebilir ve böylece
bir kaza durumunda potansiyel
yaralanmaları pratik olarak
ortadan kaldırabilir (4).

Dow Corning Corporation®
kısa bir süre önce mevcut sert
yüzeyli koruma aksesuarlarını
ve giysilerini dilatan silikonla
aşılanmış bir sandviç tekstiller
ile değiştiren bir “Aktif Koruma
Sistemi” (APS) geliştirdi. Bu işlem
sadece kumaşı daha yumuşak ve
esnek hale getirmekle kalmaz,
aynı zamanda ara kumaşını
vücut zırhına dönüştürür. Darbe
üzerine, normalde oldukça esnek
olan silikon anında sertleşir ve
darbeden gelen enerji çevredeki
aralayıcı ipliklere dağıtılır. APS
kumaşın çoklu katmanları
kullanıcının korumasını artırmak
için giysinin sırt ve omuzlar
yerleştirilebilir. Başlangıçta
nihai tüketici olarak motosiklet
sürücüleri için tasarlanan kumaş,
darbe riskinin yüksek olduğu
spor giysilerinde ve kişisel
koruyucu giysilerde kullanılma
potansiyeli bulunmaktadır.
Aşınma direnci de bu eşyalar
için istenilen bir özelliktir (4).
Resim 10 ‘te sandviç tekstillerden
üretilmiş TR340000130170
Bağlayıcı Tarife Bilgisi ile
6211.33.90.00.00 G.T.İ.P
değerlendirilen erkekler için
motosiklet sürücü montu
gösterilmektedir(5).
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Resim 10; TR340000130170
Bağlayıcı Tarife Bilgisi ile
6211.33.90.00.00 G.T.İ.P
değerlendirilen erkekler için
motosiklet sürücü montu (https://
substatic.mevzuat.net/BTB/
TR340000130170.jpg 25/08/2020)

Korucu eldivenler bilek
hareketlerinin tamamı yapmaya
izin verirken yaralanmalardan
koruyabilir. Sandviç tekstiller
darbe emme özelliklerinin
yanında nefes alırlar, nem çekme
özelikleri ve termal konforları
iyidir. Sandviç tekstiller giysi ve
aksesuarların istenilen yerlerine
yerleştirebilirler. Resim 11 ‘de
TR340000090134 Bağlayıcı
Tarife Bilgisi 4015.90.00.00.00
G.T.İ.P. değerlendirilen kaleci
eldiveni yapımında sandviç tekstil
kullanıldığı görülmektedir (5).

Resim; TR340000090134 Bağlayıcı
Tarife Bilgisi ile 4015.90.00.00.00
G.T.İ.P. değerlendirilen Kaleci eldiveni
(https://substatic.mevzuat.net/BTB/
TR340000090134.jpg 25/08/2020)
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Shannon tarafından yapılan bir patent
çalışmasında sivrisineklerden ve diğer eklem
bacaklılardan koruyucu dış mekân giysisi
üretilmiştir. Sivrisineklerden korunmak için
tasarlanmış kumaş iki tabakadan oluşmakta ve
dış tabakası sivrisineklerin geçişini önleyici ağ
şeklinde örgü kumaş içermektedir. İki kumaş
arasındaki mesafe sayesinde sivrisineğin tene
ulaşması mümkün olmamaktadır (13). Şekil 6 ‘da
sivrisinekten koruma özelliğine sahip tekstilden
yapılmış giysi gösterilmektedir.

Ağızlık açımı: Dokuma teknolojisinde istenen
çözgü ipliklerinin armürler ile yukarı kaldırılarak
atkı ipliğini geçeceği boşluğun yaratılması işlemidir.
Armür: Dokuma makinelerinde istenen çözgü
ipliklerinin yukarı hareketini sağlayan makine
elemanlarıdır.
Atkı: Dokuma teknolojisi ile çözgü ipliklerinin
arasına enlemesine yerleştirilen ipliklerdir.
Atkılı örme: Tek iplik besleme sistemine ile
ilmeklerin enine yönde hareket ederek bağlantı
yapması ile yüzey oluşturma tekniğine dayalı
tekstil üretim teknolojisidir. Düz ve yuvarlak örme
yöntemleri vardır.
Bez ayağı: Atkı ve çözgü ipliklerini sıralı olarak
alta ve üste gelmesiyle oluşturulan en basit
dokuma desenidir.
Çözgü: Dokuma teknolojisi ile tekstil
oluşturulurken boylamasına verilen ipliklerdir.

Şekil 6; Sivrisinekten koruma özelliği olan giysi (13)
Sandviç tekstiller özel yapıları sayesinde sağladıkları
olanaklarla koruyucu tekstillerde önemli yere
sahiptir. Sandviç tekstil yüzeyi başka teknolojilerle
üretilen üç farklı kat tekstil yüzeyinin sağladığı
termal konforu tek başına sağlayabilir. Darbelere
karşı dayanıklı olması ve zor deforme olması
sebebiyle koruyucu giysi ve aksesuarla kullanımı
yaygındır. Yüksek termal konfor özelliğinin yanında
hacimli yapıya sahip olması sivrisinekler başka
olmak üzere zararlı böceklerde koruma sağlayabilir.
Doğada açık ortamda çalışmak zorunda olan
askerler, işçiler ve doğa sporcularının giysi ve
aksesuarlarında kullanılmaktadır. Yüksek termal
konfor ve dayanıklılık gerektiren dalış giysilerinde
ve aksesuarlarında sandviç tekstillerin kullanımı
yaygınlaşmaktadır.
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Dokuma: Atkı ve çözgü ipliklerinin birbirleri
üzerinde dik açı ile konumlandırılarak yapılan
tekstil üretim teknolojisidir.
Dimi: Dokuma tekstil teknolojisinde atkı ve çözgü
ipliklerinin yüzeyde bir açı oluşturarak diyagonal
görünmesini sağlayan desendir.
Haroşa: tek bir örgü içinde hem düz hem de ters
ilmeklerin tek katlı örme üretim tekniğidir. Üretilen
tekstilin her iki yüzünde de düz bir örme kumaştaki
ters tarafından görünümü hâkimdir.
Hav: Kumaş üzerindeki iplik ve lifler tarafından
oluşan ya da isteyerek oluşturulan uzantılardır.
İğne yatakları: Örme makinelerinde iğneler
hareketine olanak sağlayan kanallardır. Örme
makinalarında tek plaka ya da çift plaka
kullanarak farklı örgüler elde edilebilir.
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Jakar: Dokuma makinelerinde karmaşık
desenlerin oluşumuna imkân verecek şekilde çözgü
ipliklerinin tek ve birbirinden bağımsız yukarı
hareketini sağlayan mekanizma.
Örme: İpliklerin tek ya da toplu halde örücü
iğneler ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla ilmek
oluşturulması esasına dayalı tekstil üretim
teknolojisidir. İlmek, askı ve atlama hareketleri ile
tekstile desen vermek mümkündür.
Ribana örgü: Örme makinalarında istenen
iğneleri çalıştırmayarak yapılan örgüdür. Örneğin
1x1 ribana örgüsünde bir iğne çalışırken
arkasındaki iğne çalışmaz, çalışmayan iğnenin
olduğu yerde iplik ilmek yapmaz.
Spacer tekstil: Spacer Türkçe aralamak, araya
eklemek anlamına gelir. Üç boyutlu ve iki farklı
yüzeyi olan tekstil yapıları için kullanılır. Türkçede
spacer tekstiller için sandviç tekstil ya da 3 boyutlu
tekstil terimleri daha yaygın kullanılmaktadır.
Tahar: Aynı hareketi yapacak çözgü ipliklerinin bir
çerçevede konumlandırılması işlemidir.
Tekstüre: Liflere istenen ve kalıcı özellikler
kazandırma işlemleridir.
Vanize: Yuvarlak örme makinelerinde farklı tipte
iki iplikten birinin ön yüzünde, diğerinin örgünün
arka yüzünde görülebileceği şekilde çalıştırılması
ile örme kumaş üretim tekniğidir.
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Tax Free Üzerine Bir Değerlendirme

Şenol ALKAN
Gümrük Müdürü
ÖZET:

Y

olcu beraberi ihracat
kapsamındaki alışverişler için
geçerli olan ve KDV iade sistemi
olarak tarif edebileceğimiz Tax
Free uygulaması ilk defa 1980’li
yıllarda İsveç’te uygulanmaya
başlanmış, turizm sektöründe
iddialı olan Ülkemiz ise 65 seri
numaralı KDV Genel Tebliğinde
yapılan değişiklikle birlikte 1997
yılında Tax Free sistemine dahil
olmuştur.
Tax Free sisteminde; seyahat
edilen ülkede yolcunun ikâmeti
olmaması şartıyla, yapılan
alışverişlere ilişkin olarak ödenen
KDV’lerin belirli bir kısmı geri
alınabilmektedir. Tax Free
işlemleri, çok istisnai durumlar
dışında, ilgili makamlarca
belirlenmiş aracı kurumlar
tarafından yapılmaktadır.Tax Free
sisteminden faydalanabilmek
için her ülkede belirlenmiş
alt limitlerden (Ülkemiz için
100 TL olan söz konusu alt
limit, örneğin; Almanya’da 25
Euro, İtalya’da 155 Euro ve
Fransa’da 171 Euro olarak
uygulanmaktadır.) daha fazla
tutarda harcama yapılması
gerekmektedir.
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daha fazla tutarda harcama
yapılması gerekmektedir. Üst
limit olarak ise genellikle bir
sınırlama bulunmamaktadır.
Tax Free sisteminde, KDV
istisnasına konu satın alınan
ürünlerin ülkeyi terk ederken
yolcu beraberinde bulunması
ve çıkış yapılan sınır kapısında
(havalimanı, deniz limanı,
kara sınır kapısı) ilgili gümrük
idaresine beyan edilerek Tax
Free faturası üzerine gümrük
onayı alınması (Ülkemizde
fatura tarihinden itibaren
3 ay içerisinde) şarttır. Söz
konusu sistem bu ana
esaslar üzerine kurulmuş olup
ülkelerin mevzuat farklılıkları
sebebiyle uygulamalarda küçük
değişiklikler olabilmektedir.
Ülkemizde Tax Free gümrük
işlemleri, e-fatura düzenlenen
hallerde Gelir İdaresi Başkanlığı
(GİB) portalı üzerinden
elektronik olarak, e-arşiv fatura
düzenlenen hallerde ise gümrük
kayıt defteri üzerinden manuel
olarak yürütülmektedir. Mer’i
mevzuatta, her iki uygulama
için de belirli bir limitin altındaki
tutarlarda düzenlenen Tax
Free faturaları kapsamında
işlem gören eşyaların gümrük
idaresince kontrolünü ve fatura
onayını sınırlandıran bir
düzenleme yer almadığından,
yurt dışı edilecek eşyalara ait
tüm Tax Free faturaları, gümrük
muhafaza memurlarınca
eşyaların muayenesi
gerçekleştirilmek suretiyle
gümrük onay prosedürüne tabi
tutulmaktadır. Bu nedenle, söz
konusu işlemler risk analizine
dayalı olarak yürütülememekte,
bu durum gümrük personelinin
daha riskli alanlara kanalize
edilmesine engel olabilmektedir.
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Diğer taraftan, Tax Free
işlemlerinin elektronik olarak
yürütüldüğü hallerde, GİB
Portalında yer alan E-Fatura
Programının, Emniyet Genel
Müdürlüğünün “Yolcu GirişÇıkış Kayıtları” programı ve
Göç İdaresi Başkanlığının
Türkiye’de ikamet tezkeresine
sahip yabancı uyrukluların
kayıtlarının tutulduğu programa
entegresi bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Tax Free
Faturalara ait işlemlerin; risk
analizine de dayalı olarak,
anılan programlarla entegre
edilmiş yeni bir Tax Free
Fatura Programı üzerinden
gerçekleştirilmesi elzemdir.
Anahtar Kelimeler: KDV,
Yolcu, İkamet Tezkeresi,
E-Fatura, Arşiv Fatura, Gümrük.
JEL Sınıflandırma Kodu: K34

An Assessment On Tax Free
Abstract:
The Tax Free application, which
is valid for purchases within the
scope of export with passengers
and which we can describe
as a VAT refund system, was
first implemented in Sweden
in 1980s, and our assertive in
the tourism sector country was
included in the Tax Free system
in 1997 with the amendment
made in the VAT General
Communique with serial number
65.

In the Tax Free system; under the
condition that the passenger has
not a residence in the country
of travel, a certain part of the
VAT which is paid relating to the
purchases, can be refunded.
Tax Free transactions, except
in very exceptional cases, are
made by intermediary institutions
determined by the relevant
authorities. In order to be able
to benefit from the Tax Free
system, it is necessary to spend
more than the lower limits (the
mentioned lower limit which is
100 TL for our country, is being
implemented as 25 Euros for
example in Germany, 155 Euros
in Italy and 171 Euros in France)
determined by each country .
As for the upper limit, there is
no any limitation usually. In the
Tax Free system, it is mandatory
for the passengers to have the
products purchased subject to
VAT exemption with them when
they are leaving the country and
to obtain customs approval (in
our country, within 3 months from
the invoice date) on the Tax Free
invoice by declaring the products
and the invoices to the relevant
customs office at the border gate
(airport, sea port, land border
gate). The system in question
has been established based on
these main principles, and there
may be minor changes in the
practices due to the differences in
the legislation of the countries.
In our country, Tax Free customs
transactions are carried out
electronically through the portal
of the Revenue Administration
in Turkey (GİB) in cases where
e-invoice is issued, and carried
out manually through the
customs registration book in
cases where e-archive invoice is
issued.

Since there is no any regulation
for both applications in the
current legislation in force
limiting the control and invoice
approval of the goods processed
within the scope of Tax Free
invoices issued for amounts
below the certain limit, all the
Tax Free invoices of the goods
to be exported are subject to the
customs approval procedure by
being inspected by the customs
enforcement officers/guards.
For this reason, transactions
in question are not able to
be carried out based on risk
analysis, and this situation may
prevent customs personnel from
being canalised to more risky
areas.
On the other hand, in cases
where Tax Free transactions are
carried out electronically, the
E-Invoice Program on the portal
of GİB is neither integrated with
the “Passenger Entry-Exit Records”
program of the Directorate of
Security Affairs nor the program
of the Directorate of Migration
Management on which the
records of foreign nationals who
have residence permit for Turkey
are kept. Therefore, it is essential
that transactions regarding
Tax Free Invoices are carried
out based on risk analysis and
through a new Tax Free Invoice
Program which is integrated with
the aforementioned programs.
Key Words: VAT, Passenger,
Residence Permit, E-Invoice,
Archive Invoice, Customs.
JEL Classification Code: K34
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Giriş:
Ülkeler 1980’li yıllardan itibaren
turizim gelirlerinde hem
birbirine avantaj sağlamak hem
de turizm gelirlerini görünmeyen
kalemden çıkartarak, kayıt altına
alınması amacıyla ülkelerde
turistik amaçlı bulunan yolcuların,
satın aldığı mallara yaptıkları
KDV ödemelerinin, yurt dışına
çıkışlarda iadesini ön gören
Tax Free sistemine ülkeler dahil
olmaya başlamışlardır.1
Ülkemiz de 1990’lı yıllara
gelindiğinde hem yukarıda
belirtilen amaçlarla Tax Free
sistemine dahil olmuş, ayrıca
bavul ticaretinde daha fazla
gelir sağlamak bakımından da
ihracatta özel fatura kullanımını
öngören bir uygulama
başlatmıştır.
Bu arada hemen belirtelim
ki; Tax Free fatura ile
özel faturanın birbirine
karıştırılmaması gerekmektedir.
Her iki uygulamanın dayanak
mevzuatları birbirinden farklı
olup, temelde Tax Free fatura
uygulamasında eşyanın yolcu
beraberinde yurt dışı edilmesi
koşuluna bağlı olarak daha önce
hesaplanarak tahsil edilen KDV
iade edilmekte ve söz konusu
işlemler tüm gümrük hudut
kapılarında gerçekleştirilebilirken,
buna mukabil, özel fatura
uygulamasında KDV
hesaplanmamakta, ayrıca
satın alınan eşyaların bizzat
yolcu beraberinde yurt dışı çıkış
zorunluluğu bulunmamakta
olup, söz konusu işlemler ancak,
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile
Ticaret Bakanlığınca belirlenen
yetkili gümrük hudut kapılarından
gerçekleştirilmektedir.
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Bu yazımızda, Tax Free
sisteminin dünyada ve ülkemizde
uygulamaya başlayışının
tarihçesine kısaca değinildikten
sonra, Tax Free sisteminin
mevzuata esas dayanakları
ile birlikte usul ve esaslarına
yer verilecek olup, akabinde
mevzuatta getirilebilecek
değişiklikler ile gümrük hudut
çıkış gümrük idarelerinde
gümrük uygulamalarından ve
sistemde yaşanan sorunlardan
çözüm önerileri ile birlikte
bahsedilecektir.
1. Genel Olarak Dünyada Tax
Free uygulaması:
Tax Free, ilk defa 1980’li
yıllarda İsveç’te uygulanmaya
başlayan sadece yolcu beraberi
ihracat kapsamındaki alışverişler
için geçerli olan KDV iade
sisteminin genel adıdır. Bu
sistemde, seyahat edilen ülkede
ikâmetiniz olmamak şartıyla,
yaptığınız alışverişlere ilişkin
KDV’lerinin belirli bir kısmı geri
alınabilmektedir. Tüm dünyada
öncelikle; tabiiyetiniz veya işiniz
ne olursa olsun (ögrenci, asker,
doktor gibi) alışveriş yaptığınız
ülkede, o ülke tarafından
belirlenen ikamet şartı aranması
gereken süreden fazla ikamet
etmemeniz gerekmekdir. Tax
Free işlemleri çok istisnai
durumlar dışında dünya
genelinde, ilgili makamlarca
belirlenmiş aracı kurumlar
tarafından yapılmaktadır. Bu
sebeple, gidilen ülkede Tax
Free sisteminden faydalanmak
için mutlaka ülkede operasyonu
olan aracı kurumların
anlaşmalı mağazalarından
alışveriş yapılması zorunluğu
bulunmaktadır. Tax Free
sisteminden faydalanabilmek
için her ülkede belirlenmiş alt
limitlerden daha fazla harcama
yapılması gerekmektedir
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Ancak bu limitlerde veya üzerinde
yapılan alışverişlerde iadeye
hak kazanılabilinmekle birlikte,
üst limit olarak ise genellikle
bir sınırlama bulunmamaktadır.
Hemen burada belirtelim ki; Tax
Free uygulaması sadece mal
ihracatı için geçerli olduğundan
hiç bir hizmet kalemi için vergi
iadesi söz konusu olmamaktadır.
Tax Free sisteminde KDV
istinasına konu satın alınan
ürünlerin ülkeyi terk ederken
yolcu beraberinde bulunması
ve çıkış yapılan sınır kapısında
(havalimanı, deniz limanı,
kara sınır kapısı) ilgili gümrük
idaresine beyan edilerek Tax
Free faturası üzerine gümrük
onayı alıması şartı bulunmaktadır.
Çoğu ülkede gümrük onayı
almamış Tax Free belgesinin KDV
iadesi alması da hiç bir suretle
mümkün bulunmamaktadır.
Tüm dünya da işleyiş bu ana
esaslar üzerine kurulmuş olup,
ülkelerin mevzuat farklılıkları
sebebiyle uygulamalarda küçük
değişiklikler de olabilmektedir.
2. Türkiye’de Tax Free
uygulaması:
Turizmde iddialı olan ülkemiz
de 1997 yılına gelindiğinde,
‘‘65 seri numaralı KDV Genel
Tebliğinde yapılan değişikle
birlikte, belirtilen tarih itibariyle
Avrupa’da 20, dünyada 30’un
üzerinde ülkede geçerli olan
Tax-Free sistemine; turistler
tarafından yapılan alışverişlerin
görünmeyen kalemden
çıkarılarak, turizm girdilerinin
net olarak belirlenerek kayıt
altına alınması, ayrıca turistlere
daha güvenli alışveriş imkanı
sağlanarak, bu sistemde
Türkiye’nin adının yerleşmesi ve
tanıtımı açısından da önemli bir
avantaj sağlaması maksadıyla
dahil olmuştur.
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Ülkemizde Tax Free işlemlerinin
usul ve esasları hali hazırda,
3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 11/1-b maddesi ile
Katma Değer Vergisi Uygulama
Genel Tebliğinin II. İstisnalar
Bölümünün 5 inci maddesi
çerçevesinde mali mevzuat
ile gümrük mevzuatında
düzenlenmiş olup, Hazine ve
Maliye Bakanlığı ile Ticaret
Bakanlığı’nın kontrolü ile
yürütülmektedir.
Mali mevzuatımızın hükümleri
incelendiğinde; ülkemizde Tax
Free sisteminden, herhangi
bir yaş şartı aranmaksızın
Türkiye’de ikamet etmeyen
ve satın aldığı malı yurtdışına
götüren yabancı uyruklu
veya yurtdışında ikamet eden
ve buna dair o ülke resmi
makamlarından alınmış ikamet
tezkeresi veya bu mahiyette bir
belgeye sahip olan Türk uyruklu
alıcılar yararlanabilmekte, bu
kimseler tarafından sadece
vergi dairesinden “İzin Belgesi”
almış, gerçek usulde KDV
mükelleflerden satın alınan
ve faturada gösterilen bedelleri
toplamının KDV hariç 100
TL’nin üstünde olan mallara
(4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli I sayılı
listede yer alan mallar hariç,
ziynet eşyasında da altın
bedeli düştükten sonra kalan
işçilik bedeli ) KDV istisnası
tanınabilmekte, yolcuların
beraberinde bu malları fatura
ve benzeri belge tarihinden
itibaren üç ay içinde yurtdışına
çıkarmaları koşuluyla, satışı
anında hesaplanarak faturada
gösterilerek tahsil edilen KDV
“ iadenin gümrükten çıkarken
banka şubesinden alınması,
iadenin gümrük çıkışından
sonra alınması, verginin elden
iadesi, iadenin avans olarak
ödenmesi ve yetki belgesine
sahip aracılar tarafından iadesi”
yöntemlerinden herhangi biri ile
iade edilebilmektedir.
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Ülkemizin yılları itibariyle yurt
dışına giden yolcu sayısı ve
düzenlenen Tax Free faturası
istatistiklerine baktığımızda;
kabaca yıllık yurt dışına giden
yolcu sayımızın 50 milyon
olduğu, adet olarak “750.000”
civarında ve yekünde yaklaşık
“1,5 milyar TL” kıymetinde Tax
Free faturası düzenlenerek,
giden yolculardan “%15’ine”
tekamül eden kısmının Tax Free
kapsamında KDV istisnasından
yararlanıldığı göze çarpmaktadır.
Elbette bu rakamlar, özelikle
Tax Free faturası başına düşen
“2 bin TL” satış tutarı nazara
alındığında, dünyada turizmde
önemli bir destinasyon merkezi
konumunda olan Ülkemiz için
hedeflenen düzeyin çok altında
olduğunu söyleyebiliriz.
3. Tax Free Sistemin İşleyişi
Tax Free faturalarının e-fatura
olarak düzenlenip gönderilmesi
yalnızca e-fatura kayıtlı kullanıcısı
olanlar için 01/07/2017
tarihinden itibaren zorunlu hale
getirilmiş olup, bu bakımdan, Tax
Free faturası düzenliyor olmak
e-fatura kayıtlı kullanıcısı olma
yükümlülüğü getirmemiştir.

E-fatura uygulamasına girme
zorunluluk şartlarını taşımayan
Tax Free faturası düzenleyen
mükellefler bu tarihten sonra
da matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura
düzenlenmeye devam etmektedir.
Konuya ilişkin en son yapılan
düzenlemede Hazine ve
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığının 07/05/2021
tarihli ve 60495 sayılı yazıda; “
“E-Fatura İşlemlerinde Gümrük
İşlemleri Kılavuzu”nun “4Yolcu Beraberi Eşya Faturası”
başlıklı bölümünde; “Katma
Değer Vergisi Uygulaması
Genel Tebliğinde yer alan yolcu
beraberi eşya istisnasından
faydalanmak için verginin alıcıya
iade edilmesi usullerinden
yalnızca yetki belgesine sahip
aracı kurumlar tarafından iade
yöntemini seçen mükellefler
için uygulanacaktır.” şeklinde
açıklamaya yer verildiği,
“Buna göre, e-Fatura
uygulamasına kayıtlı olan
mükelleflerce düzenlenecek yolcu
beraberi eşya ihracına ilişkin
faturaların, satıcının KDV iade
yöntemlerinden “Yetki Belgesine
Sahip Aracılar Tarafından İade”
yöntemini seçmiş olması halinde
e-Fatura olarak düzenlenmesi,

diğer iade yöntemlerinden
biri ile iade alan bir mükellef
ise, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı
olsa bile e-Arşiv Fatura olarak
düzenlemesi gerektiği,
Öte yandan, faturayı
düzenleyen mükellefin e-Fatura
kayıtlı kullanıcısı olmaması
halinde; satıcının hangi KDV
İade yöntemini kullandığı
farketmeksizin, yolcu beraberi
eşya faturası düzenlemesi ve bu
fatura tutarının 30 Bin TL üzeri
olması halinde ilgili Tebliğde
yapılan açıklamalar gereğince
e-Arşiv Fatura olarak e-Belge
düzenleme portalı üzerinden
fatura düzenlenmesi gerekeceği,
Bununla birlikte; e-Fatura olarak
düzenlenen yolcu beraberi
eşya ihracı faturası Gümrük
Müdürlüğünün sistemine
otomatik düşeceğinden, yetkili
gümrük memurunca yapılacak
kontroller sonucu faturaya onay
verilebilir olmakla birlikte, e-Arşiv
fatura olarak düzenlenen bir
fatura sistem üzerinden Gümrük
Müdürlüğüne düşmeyeceğinden
yetkili memurun, https://ebelge.
gib.gov.tr/earsivsorgula.html
adresinden girerek e-Arşiv
faturanın kağıt çıktısında yer alan
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Tax Free e-Fatura İşlem Akışı

satıcı TCKN/VKN, fatura no
ve ödenecek tutar ile güvenlik
kodu alanlarını doldurarak
bu faturanın GİB üzerinden
düzenlenip düzenlenmediği
bilgisine ulaşabileceği”
belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler
doğrultusunda hali hazırda
Tax Free işlemleri e-fatura
düzenlendiği hallerde GİB
portalında yer alan E-Fatura
programı üzerinden, e-arşiv
fatura düzenlendiği hallerde ise
gümrük kayıt defteri üzerinden
manuel kayıt tutularak buna
ilişkin vergi dairesince yazı
ortamında teyit verilerek ikmal
edilmektedir.
Uygulamaya baktığımızda
gümrük idarelerince onaylan Tax
Free faturaların %15 gibi yüksek
bir düzeyde halen e-arşiv faturası
üzerinden manuel yürütüldüğü
gözlemlenmektedir.
Diğer taraftan, Tax Free işlemleri
E-Fatura düzenlendiği hallerde
GİB portalı üzerinden yürütülen
işlemlere ilişkin iş akış şeması
aşağıda sunulduğu şekildedir.

*Yolcu beraberi eşya
faturalarının elektronik
ortamda işleyişi için gerekli 5
farklı rol vardır.
- Fatura Düzenleyen
- Ticaret Bakanlığı (Gümrük)
- Merkez (Gelir İdaresi
Başkanlığı)
- Yetkili Aracı Kurum
- Türkiye’de İkamet Etmeyen
Yolcu
FATURA DÜZENLEYEN;
standarda uygun olarak
oluşturulan elektronik faturayı
düzenleyen, uygulamaya özel
entegratör, entegrasyon veya
GİB portal yöntemi ile dahil
olmuş gerçek ya da tüzel
kişiliktir. e-Faturayı ve sistem
yanıtını; Oluşturmaya imkân
verir/oluşturur, elektronik olarak
imzalar veya mali mühür ile
onaylar, saklar, Faturayı iletir ve
Yolcu beraberi eşya ihracı için
faturada gereken ek bilgileri
sağlar.
MERKEZ(GELİR İDARESİ
BAŞKANLIĞI); Faturaların
elektronik belge olarak
düzenlenmesi, elektronik olarak
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imzalanması veya Mali Mühür
ile onaylanması, saklanması,
iletilmesi ile fatura bilgilerinin
veri standartları ve formatına
uygun biçimde aktarılması ve
muhatabı tarafından alınmasına
ilişkin belirlenen usul ve esasları
uygular ve denetler. Merkez,
uygulama ile ilgili her adımda
loglama yapar.
YETKİLİ ARACI KURUM;
Türkiye’de ikamet etmeyen
yolculara KDV iadesi yapmak
üzere yetki belgesi almış
aracı firmalardır. E-Fatura
kapsamında; Ticaret Bakanlığı
tarafından gümrük memuru
aracılığıyla gönderilen uygulama
yanıtını alır. Uygulama yanıtı
içindeki bilgileri kontrol ederek
yolcuya KDV iadesi ödemesi
yapar.
TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN
YOLCU; Aldığı malların KDV
iadesini alabilmesi için fatura
düzenletme ve pasaport ile isim
bilgilerini fatura düzenleyene
verme zorunluluğu vardır. GTB
onayından sonra yetkili aracı
kurumdan iadesini alabilir.
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4. Tax Free Sistemin İşleyişinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4.1.Mevzuatta
Öngörülebilecek
Düzenlemeler:
Bilindiği üzere, 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanunun
11/1-b maddesi ile Katma
Değer Vergisi Uygulama Genel
Tebliğinin II. İstisnalar Bölümünün
5. maddesi çerçevesinde Tax
Free faturası kapsamında istisna
tanınacak alt limit 100 TL olarak
belirlenmiş olup, ayrıca anılan
tebliğde söz konusu limitin her yıl
yeniden değerleme oranına göre
artırılması için herhangi bir
hüküm öngörülmemiştir.
Diğer taraftan söz
konusu limitin örneğin
Almaya’da 25 Euro,
İtalya’da 155 Euro ve
Fransa’da 171 Euro
olarak uygulandığı
görülmektedir. Bu
meyanda AB üyesi
ülkelerde uygulanan
alt limitler de dikkate
alınarak, Ülkemizde
uygulan 100 TL alt
limitin en az 500 TL
olarak güncellenmesi
halinde, buna bağlı
olarak düzenlenecek Tax
Free fatura sayısında önemli
ölçüde azalma olacağından, bu
durum daha etkin bir gümrük
hizmeti sunulmasına imkan
sağlanacağı gibi, diğer taraftan,
yolcular KDV istisnasından
yararlanmak için öngörülecek
limiti aşmak için daha çok
mal satın alacaklarından,
bunun ülkemiz ekonomisine
ayrıca fayda sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Öte yandan, söz konusu
tebliğe göre herhangi bir limit
öngörülmeksizin tüm Tax Free
faturalarına gümrük onayı
yapılmakta olup, ancak

çok düşük tutarlarda Tax Free
faturaları, haksız KDV iadesi
alınması bakımından önemli bir
risk unsuru taşımamaktadır.
Bu itibarla, anılan tebliğde
düşük tutarda öngörülecek limitin
(Örneğin 1.000 TL) altındaki
tutardaki Tax Free faturalar için
aynı yolcunun takvim yılındaki
belirli çıkış sayısının altındaki

olanlarda gümrük onayının
kaldırılmasının, belirli limite
kadar olan tutarlar için ise
(Örneğin 3.000 TL) risk kriterleri
çerçevesinde gümrük onayına
tabi tutulması durumda, hem
yolcuların Tax Free onay
işlemleri için prosedüre tabi
tutulmayacağından, bu durumda
ülkemiz turizmine önemli fayda
sağlayacağı hem de Tax Free
faturalarda daha etkin risk
analizi yapılarak gümrük idareleri
riskli alanlara yöneleceğinden,
daha etkin bir gümrük denetimi
yapılacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, yolcular
birden fazla Tax Free
faturası kapsamında alışveriş
yapması halinde her bir Tax
Free faturasının KDV iadesi
yetki verilmiş farklı kurumlar
olabilmekte, bu durum yolcuların
gümrükten çıkış sırasında
KDV iadesini talep etmek
için birden çok yetki belgeli
aracı kurumlara uğramasını
gerektirmekte, bunun sonucu
olarak da yolcularda bir takım
mağduriyetler yaşanabilmektedir.
Bu muhtevada, İstanbul
Havalimanı örneğinde
olduğu gibi diğer
havalimanlarında da
KDV iadesi yapacak
bir aracı firmanın
yetkinlendirilmesinin
uygun ve yerinde
olacağı mütalaa
edilmektedir.
4.2.Teknik
Düzenlemeler
E-Fatura Programı
Bilindiği üzere Tax
Free fatura işlemleri
GİB Portalında yer alan
E-Fatura Programı
üzerinden yürütülmekte olup, söz
konusu programda karşılaşılan
sorunlar ve aksaklıklar aşağıda
maddeler halinde sunulmuştur.
-Programda, gümrük onay
ekranlarında sorgulama tarih
aralığı (21 gün) kısa olduğundan,
bu durum onay işlemlerinin
uzamasına sebebiyet vermekte,
ayrıca istatistiklerin sağlıklı
derlenememesine neden
olabilecektir.
-Program sunucularda sistemsel
sorunlar nedeniyle çok sık
kesintiye uğradığından işlemler
manuel yürütülmek zorunda
kalınmakta, programın tekrar
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çalışmasına müteakip manuel
ortamda yapılan faturalar
tekrarda programa girildiğinde
ise bu durum ayrıca ek iş
yüküne ve zaman kaybına neden
olmaktadır.
-Program web tabanlı bir
uygulama olduğundan, BİLGE
sistemi dışında herhangi
bilgisayardan programa giriş
yapılabildiğinden bu durum
güvenlik zaafiyetine neden
olabilmektedir.
-Program emniyetin pasaport
kayıtlarının tutulduğu
programla herhangi
bağlantısı olmadığından,
bu nedenle yolcunun çıkış
bilgileri görülemediğinden
yolcu çıkış yapmasa dahi
programda gümrük onay işlemi
yapılabilmekte olduğundan,
bu durum suistimallere mahal
verebilecektir.
-Program göç idaresinin
ikamet tezkeresine sahip
yerleşik yabancıların kayıtlarının
tutulduğu programa da entegre
olmaması nedeniyle yabancı
uyruklu yolcuların Türkiye’de

30

yerleşik olup olmadıklarına
ilişkin herhangi bir sorgu
yapılamadığından, bu meyanda
ülkemizde yerleşik yabancılar
tarafından yurt dışına çıkışlarda
haksız KDV iadesi alınabilmesi de
söz konusu olabilecektir.

EGM Tax Free Hakkı
Sorgulama Programı
Gümrük portalında bulunan
EGM Tax Free Hakkı Sorgulama
Programı, yolcuların son 365
gün içinde Türkiye’de kaç gün
kaldığını göstermekte, yolcunun
185 günden fazla ülkemizde
kaldığı takdirde ise buna ilişkin
uyarı vermektedir.
Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunun 11/1-b
maddesi ile Katma Değer Vergisi
Uygulama Genel Tebliğinin II.
İstisnalar Bölümünün 5. Maddesi
çerçevesinde; “Türkiye’de
ikamet etmeyen ve satın aldığı
malı yurtdışına götüren yabancı
uyruklu veya yurtdışında ikamet
eden ve buna dair o ülke resmi
makamlarından alınmış ikamet
tezkeresi veya bu mahiyette bir
belgeye sahip olan Türk uyruklu
alıcılar”

GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ

istisna hakkında
yararlanabilmekte, bir başka
ifade ile söz konusu istisna hakkı
yolcunun Türkiye’de kalış süresi
bağlı olmamaktadır.
Bu durumda, Türkiye’de son
365 gün içerisinde 185 günden
fazla kalan bir yolcu Ülkemizde
ikameti yoksa Tax Free faturası
kapsamında KDV istisna
hakkından yararlandırılması
gerekirken, bunun tam tersi
yine son 365 gün içerisinde
185 günden az kalan, buna
karşılık Türkiye’de ikamet
tezkeresi olan diğer ifade ile
yerleşik olan bir yolcunun da KDV
istisnasından yararlandırılmaması
gerekmektedir.
Bu itibarla, söz konusu program
Tax Free faturası onayı yapan
gümrük personeline yolcunun
Türkiye’de yerleşik olup
olmadığına ilişkin herhangi bir
veri vermediğinden, salt yurt
içinde kalış sürelerini esas alarak
mevzuatın yanlış uygulanmasına
neden olabilecektir.
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Sonuç:

Yeni Tax Free Fatura Programı Önerisi
Yukarıda ayrıntılı belirtildiği üzere, gerek GİB
Portalında yer alan E-Fatura Programı gerek
ise gümrük portalında yer alan EGM Tax Free
Hakkı Sorgulama Programında aksaklıklar ve
sorunlar nedeniyle, Tax Free Faturala işlemlerinin
yeni bir Tax Free Fatura programı üzerinden
gerçekleştirilmesi elzemdir.
Söz konusu programın, GİB Portalında yer
alan E-Fatura Programı, Emniyetin yolcu
giriş çıkış kayıtları programı ile Göç idaresi
başkanlığının Türkiye’de ikamet tezkerisine
sahip yabancı uyrukluların kayıtlı tutulduğu
programın, Bakanlığımız risk tabanlı BİLGE
programına entegre olunması ile başta yurtdışına
çıkış yapmayan yolcular ile Ülkemizde ikamet
eden alıcıların Tax Free onay işlemleri yapılması
engellenecek, ayrıca söz konusu programda
yolcuların daha önceki giriş ve çıkış kayıtları ve
KDV istinasından yararlandıkları eşya bilgileri
görülebildiğinden söz konusu program risk tabanlı
çalışabilecek, son olarak da vergi dairelerince de
bu bilgilerden yola çıkılarak gümrük idaresi ve
diğer kurumlardan herhangi bir teyit istenmesine
gerek kalmayacağı gibi istatistiksel veriler de sağlık
bir şekilde elde edilebilecektir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtiğimiz üzere mali
mevzuatta da gerekli değişiklikler yapılması
ile birlikte Tax Free faturası işlemlerinin Gelir
İdaresi Başkanlığının E-Fatura programı, Emniyet
Genel Müdürlüğünce yolcu giriş ve çıkışların
tutulduğu pasaport programı, Göç İdaresi
Başkanlığının Türkiye’de ikamet tezkeresine sahip
yabancı uyrukluların kayıtlı tutulduğu program
ile Bakanlığımızın BİLGE programına entegre
olarak risk tabanlı olarak yürütülmesi durumunda;
Yurtdışına çıkış yapmayan yolcular ile Ülkemizde
ikamet eden alıcıların Tax Free onay işlemleri
yapılmayacağından haksız KDV iadesinin önüne
geçilebileceği, yolcuların daha önceki giriş ve çıkış
kayıtları ve KDV istinasından yararlandıkları eşya
bilgileri görülebileceğinden söz konusu program
risk tabanlı çalışacağından daha etkin bir gümrük
denetimi sağlanabileceği, belirli bir limitin altında
yer alan Tax Free faturalarda gümrük onay işlemi
olamayacağından, buna bağlı olarak da gümrük
onay noktalarında kuyruklar oluşmayacağından,
bunun ülkemiz turizmine katkı sağlayacağı gibi
gümrük personeli daha etkin alanlara yönelerek
daha etkin ve sağlıklı bir gümrük hizmeti
sunulabileceği, son olarak, vergi dairelerince de
bu bilgilerden yola çıkılarak gümrük idaresi ve
diğer kurumlardan herhangi bir teyit istenmesine
gerek kalmayacağı gibi istatistiksel veriler de sağlık
bir şekilde elde edilebileceği, değerlendirilmektedir.
Kaynakça:
*3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b
maddesi
*Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği II. İstisnalar
Bölümünün
*65 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
* Gelir İdaresi Başkanlığının 07/05/2021 tarihli ve 60495
sayılı yazısı
*https://www.havayolu101.com › 2017/12/20 › taxfree-...(13.08.2021)
*https://www.havayolu101.com › 2017/12/20 › taxfree-(13.08.2021)
*Bilen, Cumhur İnan-Yolcu Beraberi Eşya Kapsamındaki
Satışlar (Sunum)
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4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre
Düzenlenmesi Gereken İdari Para Cezalarında
Tahakkuk (Soruşturma) Zamanaşımı
önüne geçmek adına 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nda vergi
kaybına neden olan işlemlere
uygulanacak cezaların tespit edip
hükme bağlayarak cezalar için
Kanuni bir zemin oluşturmuştur.
Ayrıca mezkûr Kanunda vergi
kaybı dışındaki usulsüzlüklere
ilişkin ceza-i maddelere de yer
verilmiştir.

Dursun AYDIN

Gümrük Muayene Memuru
ÖZET

Ü

lkelerin vergi gelirlerini
artırmak, ithal eşyasının
maliyetlerini yükselterek
yerli üreticileri korumak gibi
nedenlerle bir dış ticaret politikası
aracı olarak kullanılan gümrük
vergilerinin amacına uygun bir
şekilde tahakkuku ve tahsili,
dinamik bir sistem olan gümrük
iş ve işlemlerinde, önemli bir yere
sahiptir.
Bir politika aracı olarak
kullanılan gümrük vergilerinin
yükümlüler adına doğrudan
temsilci ya da dolaylı temsilci
tarafından doğru beyan edilmesi
ve tahsil dairelerince tahsil
edilmesi vergilendirmenin
amacına ulaşması adına önem
arz etmektedir.
Bu aşamada gümrük vergileri
beyan edilirken yükümlülerce
bilinçli veya bilinçsiz ihlaller söz
konusu olabilmektedir. Kanun
koyucu özellikle kasıtlı ihlallerin

Öte yandan 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun; niteliği itibariyle
özel bir Kanun olması, gümrük
iş ve işlemlerindeki uygulamaları
tamamıyla karşılamaması
genel kanun niteliğindeki diğer
bazı kanunlara atıf yapması
söz konusudur. Nitekim
Gümrük Kanunu’nda yer alan
cezalar suçtan ziyade kabahat
olarak değerlendirildiğinden
kabahatlere ilişkin genel bir
kanun niteliğinde olan 5326
sayılı Kabahatler Kanunu
hükümleri de uygulamada önem
arz etmektedir.
Bu çalışmada, Gümrük Kanunu
kapsamında düzenlenen idari
para cezalarının zamanaşımı
konusunda hangi durumlarda
Gümrük Kanunu hangi
durumlarda ise Kabahatler
Kanunu hükümlerinin
uygulanacağına açıklık
getirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: idari para
cezası, gümrük vergilerine bağlı
olan para cezaları, gümrük
vergilerine bağlı olmayan para
cezaları, kabahat, tahakkuk
zamanaşımı,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu (Madde:2).
5326 sayılı Kabahatler Kanunu (Madde:16).
3
5326 sayılı Kabahatler Kanunu (Madde:3).
1
2
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GİRİŞ
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda
yer alan cezalar (vergi kaybına
neden olan ya da usulsüzlük
cezaları) idari yaptırıma ilişkin
uygulamalardır. Kabahatler
Kanunu’nda kabahat deyimi;
“kanunun, karşılığında idari
yaptırım uygulanmasını
öngördüğü haksızlık” olarak
tanımlanmıştır.1 Yine aynı
Kanunda idari yaptırımların
idari para cezası ve idari
tedbirlerden ibaret olduğu, idari
tedbirlerin ise, mülkiyetin kamuya
geçirilmesi ve ilgili kanunlarda
yer alan diğer tedbirler olduğu
hüküm altına alınmıştır.2
Dolayısıyla Gümrük Kanunundaki
idari yaptırımlar 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’na göre
kabahat deyiminin içerisine
girmektedir.
Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nda “bu kanunun
idari yaptırım kararlarına karşı
kanun yoluna ilişkin hükümleri,
diğer kanunlarda aksine
hüküm bulunmaması halinde;
diğer genel hükümleri, idarî
para cezası veya mülkiyetin
kamuya geçirilmesi yaptırımını
gerektiren bütün fiiller hakkında
uygulanır.”3 hükmüne yer
verilmiştir. Dolayısıyla 4458
sayılı Gümrük Kanunu’na göre
düzenlenmesi gereken idari para
cezalarının uygulanmasında
Gümrük Kanunu’nda hüküm
bulunmayan hallerde Kabahatler
Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılmalıdır.

Diğer taraftan amme
alacaklarına ilişkin kanuni
düzenlemelerde hem tahakkuk
hem de tahsil zamanaşımı söz
konusu olması nedeniyle amme
alacaklarının zamanaşımına
uğramadan tahakkuku ve
tahsili noktasında işlemleri
yürüten kamu personellerinin
oldukça dikkatli davranması
gerekmektedir. Zamanında
tahakkuk ve tahsil edilmeyen
kamu alacaklarının
zamanaşımına uğramasının
bir sonucu olarak kamu zararı
oluşacaktır. Kamu zararının
ne anlama geldiği 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nda hüküm
altına alınmış olup bahse konu
Kanun’da kamu zararı; “kamu
görevlilerinin kasıt, kusur veya
ihmallerinden kaynaklanan
mevzuata aykırı karar, işlem
veya eylemleri sonucunda kamu
kaynağında artışa engel veya
eksilmeye neden olunmasıdır.”4
şeklinde ifade edilmiştir. Yine
aynı Kanunda zamanaşımına
ilişkin “Kamu zararının meydana
geldiği ve bu Kanunda belirtilen
para cezalarının verilmesini
gerektiren fiilin işlendiği yılı
izleyen malî yılın başından
başlamak üzere zamanaşımını
kesen ve durduran5 genel
hükümler saklı kalmak
kaydıyla onuncu yılın sonuna
kadar tespit ve tahsil edilemeyen
kamu zararları ile para cezaları
zamanaşımına uğrar.”6 hükmüne
yer verilmiştir.
Özel kanunlarda yükümlü/
mükellef yönünden tahakkuk
ya da tahsil zamanaşımı genel
kanun niteliğinde olan 5018
sayılı Kanun’da hüküm altına
alınan zamanaşımı süresinden
daha kısa olabilse de kamu
görevlileri açısından zamanaşımı
hükümleri kamu zararının
meydana geldiği yılı izleyen malî
yılın başından itibaren on yıl
devam edecektir.

Dolayısıyla kamu alacağını
yükümlü/mükellef nezdinde;
kasıt, kusur ya da ihmallerden
dolayı zamanaşımına uğratan
kamu görevlileri adına on yıla
kadar kamu alacakları için rücu
söz konusu olabilecektir.
Örnek vermek gerekirse 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nun
197’nci maddesinde, gümrük
vergilerinin tahakkukundan
hemen sonra tebliğ edileceği;
yapılan denetlemeler sonucunda
hiç alınmadığı veya noksan
alındığı belirlenen veya
tahakkukundan hemen sonra
tebliğ edilemeyen vergilere ilişkin
tebligat gümrük yükümlülüğünün
doğduğu olayla ilgili olarak dava
açılması saklı kalmak kaydıyla
gümrük yükümlülüğünün
doğduğu tarihten itibaren üç
yıl içinde yapılacağı hüküm
altına alınmıştır.7 Diğer bir
ifadeyle gümrük vergilerine
ilişkin yükümlülüğün doğduğu
tarihten itibaren üç yıl içinde
yükümlüye tebliğ edilmeyen
gümrük vergileri zamanaşımına
uğrayacaktır. Ancak vergilerin
tebliğ edilmemesinde kasıt, kusur
ya da ihmali bulunan kamu
personelleri için zamanaşımı
genel kanun niteliğinde olan
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’na göre on
yıl olacaktır. Dolayısıyla tebliğ
edilemeyen vergiler rücu yoluyla
ilgili kamu personellerinden
tahsil edilebilecektir.
Ancak unutulmamalıdır ki
zamanaşımına uğrasa bile
amme alacaklarına ilişkin
yükümlü/mükellef tarafından
rızaen yapılacak ödemeler
kabul olunacaktır.8 Bu sebeple
kamu personelleri tarafından
zamanaşımına uğrasa bile
muhatabına alacakların tebliğ
edilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir.

MAKALE

II. Para Cezalarının
Gümrük Vergileri Aslına
Bağlı Olup Olmadığının
Ayrımı
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na
göre düzenlenmesi gereken para
cezalarının zamanaşımı süreleri
belirlenirken söz konusu para
cezalarının gümrük vergileri
alacağına bağlı olup olmamaları
belirleyici olacaktır. Nitekim
bahse konu Kanun’un 231’inci
maddesinde, gümrük vergileri
alacağına bağlı idari para
cezalarının zamanaşımı, bu idari
para cezalarına ilişkin gümrük
vergilerinin zamanaşımına
tabi olacağı9 hüküm altına
alınmış olmakla birlikte gümrük
vergileri alacağına bağlı
olmayan para cezalarının
tahakkuk zamanaşımına ilişkin
Kanun’da herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. Bu sebeple
hüküm bulunmayan durumlarda
Kabahatler Kanunu hükümlerine
göre işlem tesis edilmelidir.
Hangi durumda hangi kanun
hükümlerinin uygulanacağı
bakımından bu ayrımın yapılması
gerekmektedir. Gümrük
Kanunu’nda vergi aslına bağlı
olan ya da olmayan para
cezası ayrımına gidilmemiş olup
ikincil düzenlemelerde bu ayrım
yapılmıştır.
27.08.2011 tarih, 28038 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
31.08.2011 tarihinde yürürlüğe
giren Gümrük Uzlaşma
Yönetmeliğinde, vergi aslına
bağlı para cezası; para cezası
tutarı belirlenirken, para cezasına
dayanak bir vergi alacağının
söz konusu olduğu durumdaki
para cezasını; vergi aslına bağlı
olmayan para cezası ise;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 71).
Örneğin gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını durdurur.
6
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 74).
4
5
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vergi tutarının sadece idari para
cezasının hesaplanmasında
dikkate alındığı, bir vergi
alacağının söz konusu olmadığı
para cezası ile gümrüklenmiş
değer üzerinden belirlenen
para cezasını ifade ettiği10
düzenlemelerine yer verilmiştir.
Yine uygulamada birliği
sağlamak adına Gümrükler
Genel Müdürlüğü’nün “idari
yaptırımlar” konulu 2013/38
sayılı Genelgeleri mevcuttur.
Söz konusu Genelge’nin
“Zamanaşımı Hükümleri” başlıklı
bölümünde ayrım örneklerle
açıklanmıştır.
Soyut tanımları somut olayda
örneklendirmek gerekirse
Gümrük Kanunu’nun 234’üncü
maddesinde; “1. Serbest
dolaşıma giriş rejimi veya kısmi
muafiyet suretiyle geçici ithalat
rejimine tabi tutulan eşyaya
ilişkin olarak, yapılan beyan
ile muayene ve denetleme
veya teslimden sonra kontrol
sonucunda;
a) 15 inci maddede belirtilen
Gümrük Tarifesini oluşturan

unsurlarda veya vergilendirmeye
esas olan sayı, baş, ağırlık gibi
ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve
beyana göre hesaplanan ithalat
vergileri ile muayene sonuçlarına
göre alınması gereken ithalat
vergileri arasındaki fark
%5’i aştığı takdirde, ithalat
vergilerinden ayrı olarak bu farkın
üç katı para cezası alınır…”
hükümlerine yer verilmiştir.
Bu maddeye göre düzenlenen
idari para cezası zamanaşımı
yönünden değerlendirildiğinde
tarifeyi oluşturan unsurlar eksik
beyan edildiğinden gümrük
vergilerinin eksik tahakkuk ettiği
görülecektir. Eksik olan verginin
tahsil edilmesi gerekmekle birlikte
eksiklikten dolayı idari para
cezası düzenlenmesi gerektiği
de açıktır. İdari para cezası vergi
eksikliğinden düzenleneceğinden,
daha açık ifade etmek gerekirse
idari para cezası bir vergi
alacağına bağlı olduğundan bu
maddeye göre düzenlenecek
olan idari para cezası gümrük
vergi alacağına bağlı bir idari
para cezasıdır.

Bu durumda yükümlü nezdinde
hem ek tahakkuk (noksanlığa ait
ithalat vergileri için) hem de para
cezası kararı düzenlenmelidir.
Dolayısıyla örnekte yer verilen
maddeye göre düzenlenecek olan
idari para cezasının tahakkuk
zamanaşımı değerlendirilirken
Gümrük Kanunu hükümleri
dikkate alınmalıdır.
Gümrük Kanunu’nun 235’inci
maddesinde “1. Serbest dolaşıma
giriş rejimine tabi tutulan eşyaya
ilişkin olarak, yapılan beyan
ile muayene ve denetleme
veya teslimden sonra kontrol
sonucunda;
a) Eşyanın genel düzenleyici idari
işlemlerle ithalinin yasaklanmış
olduğunun tespiti hâlinde,
varsa eşyanın fark gümrük
vergilerinin alınmasının yanı sıra,
gümrüklenmiş değerinin dört
katı idari para cezası verilir…”
hükümlerine yer verilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (Madde 102).
9
4458 sayılı Gümrük Kanunu
10
27.08.2011 tarih, 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği (Madde 3)
7
8
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Bu maddeye göre düzenlenen
idari para cezası zamanaşımı
yönünden değerlendirildiğinde;
söz konusu idari para cezasının
gümrüklenmiş değer üzerinden
belirleneceği yani vergi aslına
bağlı olmayan bir para cezası söz
konusu olduğundan zamanaşımı
yönünden değerlendirilirken
Gümrük Kanunu’nda bir hüküm
olmadığından Kabahatler
Kanunu hükümlerinin dikkate
alınması gerekmektedir.
Yine Gümrük Kanunu’nun
236’ncı maddesinde; “…2.
Gümrük antrepolarında
veya gümrük idaresince eşya
konulmasına izin verilen yerlerde
yapılan sayımlarda kayıtlara göre
fazla eşya çıkması halinde, bu
eşyanın 177 ila 180 inci madde
hükümlerine göre tasfiyeye tabi
tutulmasının yanı sıra, fazla
çıkan eşyaya ait ithalat veya
ihracat vergileri tutarı kadar para
cezası alınır…” hükümlerine yer
verilmiştir. Bu maddeye göre
düzenlenen idari para cezası
zamanaşımı
yönünden
değerlendirildiğinde ise; vergi
tutarının sadece idari para
cezasının hesaplanmasında
dikkate alındığı ortada bir vergi
alacağı söz konusu olmadığından
bu maddeye göre düzenlenecek
olan para cezası da vergi
alacağına bağlı olmayan bir para
cezasıdır. Dolayısıyla zamanaşımı
yönünden değerlendirirken yine
Kabahatler Kanunu hükümleri
dikkate alınmalıdır.
III. İdari Para Cezalarında
Maktu Ve Nispi Para Cezası
Ayrımı
Gümrük Kanunu’na göre
düzenlenmesi gereken para
cezalarının tahakkuk zamanaşımı
tespit edilirken vergi alacağına
bağlı olup olmamasının belirleyici
olmasının yanında idari para

cezalarının maktu ya da nispi
nitelikli olması da aynı derecede
öneme sahip belirleyici bir
unsurdur. Çünkü çalışmanın
konusunu oluşturan idari para
cezalarının tahakkuk zamanaşımı
belirlenirken iki aşama söz
konusu olacaktır. Birinci aşama
idari para cezasının vergi
aslına bağlı olup olmaması
durumuyken, ikinci aşama idari
para cezasının maktu nitelikli
mi yoksa nispi nitelikli mi
olduğudur. Eğer zamanaşımının
Gümrük Kanunu hükümlerine
göre belirlenmesi gerekiyorsa
yani vergi aslına bağlı bir
para cezası söz konusuysa
idari para cezasının maktu
ya da nispi nitelikli olması bir
önem arz etmeyecektir. Ancak
zamanaşımının Kabahatler
Kanunu hükümlerine göre
belirlenmesi gerekiyorsa yani
vergi aslına bağlı olmayan
bir para cezası söz konusuysa
zamanaşımı yönünden para
cezasının maktu ya da nispi
nitelikli olması önem arz
etmektedir.
Maktu idari para cezası;
uygulanacak cezanın kıymet,
oran vb. değişkenlerden bağımsız
olarak sabit bir tutarın para
cezası olarak uygulanmasıdır.
Örneğin Gümrük Kanunu’nun
241’inci maddesinde usulsüzlük
cezaları düzenlenmiştir.
Halihazırda bu para cezası
tutarı 2021 yılı için 173 TL’dir.11
Gümrük Yönetmeliği’nin 82 nolu
ekinde gümrük beyannamesinin
yükümlü hatasından
kaynaklanması sebebiyle iptal
edilmesi durumunda Kanun’un
241’inci 1’inci fıkrasının
uygulanacağı düzenlenmiştir.
Burada beyannamenin ilgili
olduğu eşyanın kıymetinin, vergi
oranının ya da diğer değişken
unsurların ceza tatbikinde bir
önemi olmayıp 2021 yılı için
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sabit ceza miktarı olan 173 TL
uygulanacaktır. Bu tarz idari para
cezaları niteliği itibariyle maktu
para cezasıdır.
Nispi idari para cezasında ise;
oran ve matrah unsuru ön plana
çıkmaktadır. Değer esaslı (ad
valorem) usulde hesaplamalarda
kullanılır. Bu nitelikteki para
cezalarında oran ve matrah
önemlidir. Nispi para cezasına
Gümrük Kanunu’nun 235’inci
maddesinin birinci fıkrası örnek
gösterilebilir. Söz konusu fıkra;
“1. Serbest dolaşıma giriş rejimine
tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak,
yapılan beyan ile muayene ve
denetleme veya teslimden sonra
kontrol sonucunda;
a) Eşyanın genel düzenleyici idari
işlemlerle ithalinin yasaklanmış
olduğunun tespiti hâlinde,
varsa eşyanın fark gümrük
vergilerinin alınmasının yanı sıra,
gümrüklenmiş değerinin dört
katı idari para cezası verilir…”
hükümlerine yer verilmiştir. İlgili
fıkra incelendiğinde kıymet
arttıkça ya da vergi oranı
değiştikçe idari para cezasının
miktarı da değişecektir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük işlemleri) (Seri No:169)
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IV. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı
Gümrük Kanunu’na göre düzenlenen idari
para cezaları tahakkuk zamanaşımı yönünden
değerlendirilirken özel kanun niteliğinde olan
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve genel kanun
niteliğinde olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.
Gümrük Kanunu’nun 231’inci maddesi; “1. İdari
yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını gerektiren
bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun
bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış
olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları Türk Ceza
Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri
içerisinde uygulanır.
2. Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para
cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına
ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir…”
hükümlerini amirdir.
Yine aynı Kanunun 197’nci maddesi; “1.Gümrük
vergileri, tahakkukundan hemen sonra yükümlüye
tebliğ edilir.
2. Yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı
veya noksan alındığı belirlenen veya 1 inci fıkrada
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belirtilen şekilde tebliğ edilemeyen gümrük
vergilerine ilişkin tebliğat gümrük yükümlülüğünün
doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılır.
Şu kadar ki, gümrük yükümlülüğünün doğduğu
olayla ilgili olarak dava açılması zaman aşımını
durdurur…” hükümlerini amirdir.
Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere
idari yaptırıma konu fiilin, ceza davasına konu
olması hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük
vergilerine bağlı para cezalarının tahakkuk
zamanaşımı gümrük yükümlülüğünün doğduğu
tarihten itibaren 3 yıldır.
Gümrük Kanunu’na göre düzenlenen ancak
gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan para
cezalarının tahakkuk zamanaşımı ise Gümrük
Kanunu’nda hüküm olmadığından Kabahatler
Kanunu hükümlerine göre değerlendirilmelidir.
Kabahatler Kanunu’nun 20’nci maddesinde
soruşturma zamanaşımı hükümleri düzenlenmiş
olup ilgili maddenin 2’nci fıkrasında; “Soruşturma
zamanaşımı süresi;
a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para
cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b)Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para
cezasını gerektiren kabahatlerde dört,

c) Ellibin Türk Lirasından az
idarî para cezasını gerektiren
kabahatlerde üç, yıldır.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Yine aynı maddenin 3’üncü
fıkrasında ise; “Nispi idari para
cezasını gerektiren kabahatlerde
zamanaşımı süresi sekiz yıldır.”
hükmüne yer verilmiştir.
Kabahatler Kanunu nispi idari
para cezalarının zamanaşımı
süresini diğer idari para
cezalarından ayırdığından
para cezasının maktu mu nispi
mi olduğunun önemi burada
karşımıza çıkmaktadır.
Dolayısıyla yukarıda ayrıntılı
bir şekilde ayrımı yapılan ve
Gümrük Kanunu’na göre
düzenlenen ve gümrük vergileri
alacağına bağlı olmayan nispi
para cezalarının soruşturma
(tahakkuk) zamanaşımı süresi
8 yıldır. Öte yandan maktu
idari para cezalarının ise
tahakkuk zamanaşımı para
cezasının miktarına göre
değişiklik göstermekte ve
miktara göre 3, 4 ve 5 yıl olarak
uygulanabilmektedir.
SONUÇ
Özellikle 6455 sayılı Kanun
ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu’nda yer alan
kaçakçılık kabahatlerinin mülga
olması ve bu düzenlemelerin
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na
derç edilmesi ile Gümrük
Kanunu’na göre düzenlenen idari
para cezalarının zamanaşımı ile
ilgili tereddütler yaşanmıştır.
Öte yandan gümrük iş ve
işlemlerinde yaşanan ve
yaşanması olası durumlarla ilgili
sorunlara Gümrük Kanunu’nun
tek başına cevap vermemesi
yaşanan tereddütleri daha da
artırmıştır. Dolayısıyla tereddütleri
giderip yapılan iş ve işlemleri
yasal zemine oturtmak adına

genel kanun niteliğinde olan
kanunlarında uygulamada göz
önüne alınması zorunluluğunu
doğurmuştur. Gümrük Kanunu’na
göre düzenlenmesi gereken
idari para cezalarının tahakkuk
zamanaşımının hesaplanması da
bu sorunlardan bir tanesidir.
Gümrük Kanunu’na göre
düzenlenmesi gereken idari para
cezalarının tahakkuk zamanaşımı
tespit edilirken birinci aşama
olarak söz konusu para cezasının
gümrük vergilerine bağlı olup
olmamasının belirlenmesi
gerekmektedir. İkinci aşama
olarak da cezanın maktu
nitelikli mi yoksa nispi nitelikli
mi olduğu zamanaşımı süresinin
belirlenmesinde önemli bir rol
oynayacaktır. Eğer para cezası
gümrük vergileri alacağına
bağlı ise cezanın maktu ya
da nispi nitelikli olmasının bir
önemi olmayacak olup Gümrük
Kanunu’nun açık hükmüne göre
tahakkuk zamanaşımı gümrük
yükümlülüğünün doğduğu
tarihten itibaren 3 yıl olacaktır
(İdari yaptırıma konu fiilin, ceza
davasına konu olması hükümleri
saklı kalmak kaydıyla). Ancak
gümrük vergilerine bağlı olmayan
idari para cezaları için Gümrük
Kanunu’nda hüküm olmadığından
Kabahatler Kanunu’na gitmek
gerekecektir.
Zamanaşımı süresinin Kabahatler
Kanunu’na göre belirlenmesinin
gerektiği durumlarda ise idari
para cezasının niteliği ön plana
çıkmaktadır. Para cezası nispi
nitelikli ise soruşturma(tahakkuk)
zamanaşımı sekiz yıl olacaktır.
Ancak para cezası maktu nitelikli
ise para cezasının miktarına
bakılması gerekmektedir. Maktu
para cezasının miktarı yüz bin
Türk Lirası ve daha fazla ise
zamanaşımı süresi beş yıl, elli bin
Türk Lirası (bu tutar dahil) ila yüz
bin Türk Lirası (bu tutar hariç)
arasında ise dört yıl, elli bin Türk
Lirasından az ise üç yıl olarak
uygulanacaktır.
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Öte yandan Gümrük Kanunu
cezalara ilişkin maddelerini,
madde bazında vergi alacağına
bağlı olup olmadığı ya da
maktu veya nispi olup olmadığı
yönünde sınıflandırmak doğru
olmayacaktır. Çünkü Gümrük
Kanunu’nun ceza maddelerinin
fıkraları birbirinden farklılık
göstermektedir. Örneğin Kanun’un
236’ncı maddesi incelendiğinde
hem vergi aslına bağlı ceza hem
de vergi aslına bağlı olmayan
cezalara ilişkin fıkraların olduğu
görülecektir. Aynı şekilde 235’inci
maddesi incelendiğinde ise hem
maktu nitelikli hem de nispi
nitelikli cezaların düzenlendiği
fıkralar olduğu görülecektir.
Bu sebeple her kanun lafzını
kendi içerisinde değerlendirmek
gerekmektedir.
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Lojistik Stratejisi Açısından
Özel Antrepoların Önemi
Her Uluslararası nakliyecinin anlaşmalı olduğu
bir genel antrepo vardır. Bu genel antrepoların
kullanıcılara uygulayacağı fiyat tarifesi piyasanın
çok üzerinde olabilir. Düşük navlun bedeli
ödediğinizi düşünüp yüksek ardiye maliyetleri ile
karşılaşabilirsiniz. Bir de size gönderilen eşyayı
taşıyan uluslararası nakliyeci şirketin anlaşmış
olduğu genel antrepo lokasyon olarak işletmenize
oldukça uzak olabilir. Tüm gümrük işlemleri biten
eşyayı işletmenize taşımak için bazen uluslararası
nakliye ücretinden çok daha fazla iç nakliye ücreti
ödemek zorunda kalınabilir.

Kemal ÖZKAN

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Genel antrepolar, Kullanıcısı ile işleticisi farklı olan,
bir yatırım izni gerektiren ve herkesin eşyasını
koyabildiği gümrüklü sahalardır. Ülkemizde
karayolu
taşımacılığında
kullanıldığı
gibi deniz
yolu ile gelen
konteynırlar
liman
maliyetlerini
azaltmak
için transit
edilerek sıklıkla
kullanılmaktadır.
Lojistik aksiyon
almak bu
tip yerlerde
limanlara göre
daha kolaydır
ve eşyanın
kalış süresi sınırsızdır. Kendine ait özel antreposu
olmaya küçük ve orta ölçekli birçok işletme
Avrupa’dan karayoluyla gelen veya Uzak
Doğu’dan deniz yoluyla gelen eşyalarını limanda
bekletmeksizin aktardığı genel antrepoları sıklıkla
kullanmaktadır.
Antrepoların dezavantajları da vardır elbette.
Örneğin ortalama ardiye ücretleri Limanlara
nispetle daha pahalıdır.
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Genel antrepo tarafında bu şekildeyken öte
yandan birçok işletmenin henüz farkına varmadığı,
ismini dahi çok fazla duymadığı özel antrepolar
vardır. Özel antrepoların kendi içlerinde C, D
ve E tipi olmasına karşın en yaygın olanı C tipi
antrepolardan
biraz
bahsetmekte
fayda vardır.
C Tipi
antrepolar;
kullanıcısı
ve işleticisi
aynı olan
antrepolardır.
İşletmesi ile
aynı bina veya
tesiste olma
zorunluluğu
yoktur. Kiralık
bir depoya
da kurulabilir.
Kira ve
ekipman maliyeti haricinde ilk kurulum maliyeti
(YGM ve devlete ödenen harçlar dahil) günümüz
rakamlarıyla yıllık 180.000 TL civarında olmakla
birlikte bunu ay ortalaması şeklinde 15.000
diye düşünebiliriz. İlk yatırım maliyetini hesaba
katmazsak 15.000 TL üzerinde aylık ardiye ödeyen
her işletme için avantajlı bir lojistik çözüm olarak
da düşünülebilir.
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C tipi bir özel antrepo kurmanın
avantajlarına özetle değinmek
de gerekir ise;
•Ardiye bedeli ödemeyeceğiniz için
size stoklu çalışma olanağı sağlar
ve olası fiyat değişimlerinden en az
düzeyde etkilenmenize olanak sağlar,
• İşletmenizin hemen yanı başında
gümrüklü bir deponuz olacağı
için ve yurtdışından gelen her
gönderiyi burada tutacağınızdan
Yurtdışı ödemelerini eşyaya ihtiyaç
duyduğunuzda yapabilir finansal
kazanç sağlayabilirsiniz,
• Yine aynı şekilde son yıllarda
hayatımıza giren yüksek İlave gümrük
vergileri nedeniyle gümrük vergileri ve
diğer mali yükleri eşyaya ihtiyaç duyduğunuzda öder yine rakip şirketlere
göre finansman avantajı sağlarsınız,
• İşletmenize yakın olduğu için İç
nakliye masrafı oluşmaz,
• Lojistik operasyon açısından hızlı
ve pratiktir bu yüzden lojistik stratejisi
bakımından kritiktir,
• Mesai saatleri içerisinde işlemi
biten bir eşyanın çıkış işlemleri için
mesai ödemez ve bir mesai saatine
bağlı kalmazsınız.
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Özetle genel antrepolar herkes tarafından kullanılan özel
antrepolar ise şirketlere ait gümrüklü sahalar olup birçok
hesaplanabilen ve hesaplanamayan avantajları vardır.
Özel antrepo açmak çok zor değildir. Planlı bir şekilde işlem
adımları izlenerek kolaylıkla kurulabilir. İlk yatırımın yapılmasından
(Raf ve Kamera sistemleri ile zorunlu diğer fiziki gereklilikler) sonra
bir aksilik çıkmaması durumunda 6 ay ortalama sürede açılıp
işletilebilir.
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Öncelikle antreponun fiziksel koşulları hazırlanır. Antrepodan dışarıya izinsiz eşya çıkarılmasına imkân
vermeyecek gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmış olması, antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık
alanların birbiri ile doğrudan irtibatının bulunması, antrepo olarak kullanılan alanların gümrük memurlarınca
ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince içeriden ve dışarıdan kontrolünün kolaylıkla yapılmasına elverişli
olması gibi Gümrük Yönetmeliği Ek-80 de belirtilen fiziksel koşulların karşılanması gerekmektedir.
(Gümrük Yönetmeliği 520 , 521 Madde)
Önemli olan bir diğer konu da teminat konusudur. Hazine vergi alacaklarını garanti altına almak için genel ve
özel antrepolardan teminat almaktadır. 2020 yılı sonuna kadar teminat konusu tüm antrepo tipleri için önemli
bir sorundu. Gümrük sistemi verilen her antrepo beyannamesi için teminat bakiyesinden düşüm yapmakta,
İthalat beyannameleri ile vergiler tahsil edildikçe düşülen miktarlar mevcut teminata ilave edilmekteydi. Bu
yöntemde zaman zaman antrepo girişlerinde antrepo doluluğuna ve stok devir hızına bağlı olarak limit
sorunları yaşanmaktaydı. 2021 yılında götürü teminat sistemine geçildi ve limit sorunları da böylelikle aşılmış
oldu. 1.000 m² veya 2.000 m³’e kadar olanlar için 1.000.000 TL, 1.000 m²’den sonraki her 1.000 m² için
500.000 TL götürü teminat ile sistem tıkanıklarının da önüne geçilerek hazine hakları garanti altına alınmış
oldu. (Gümrük Yönetmeliği 527. Madde)
İlk başta maliyetli ve meşakkatli görünmesine karşın ithalat işlemi yapan ve belli bir düzeyde ardiye ödemek
zorunda olan işletmeler için hem maliyet düşürmek için hem de stratejik lojistik bir gereklilik olarak C tipi özel
antrepolar vazgeçilmez bir unsur olacağını düşünmekteyim.1
Kaynakça:
Gümrük Kanunu 94/1. Mad
Gümrük Yönetmeliği 520 , 521 , 527. Maddeler
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ÇEVİRİ

yapılan değişikliklerle HS sürümünün
yenilenmesidir. Bu seneki HS Komitesi 2022
sürümü için köklü değişiklikler yapmış olup
ocak ayı itibariyle yürürlüğe girecektir. Elbette bu
değişimlerin akit ülkelerce uygulanabilmesi için iç
mevzuata derç edilmesi gerekmektedir.

Melike GÜNAYDIN
Tercüman

İ

sveç’ten Bayan Ulla Larsson’un başkanlık ettiği
98 ülke ve Avrupa Birliği’nden 277 kayıtlı
delegenin katıldığı Dünya Ticaret Örgütü’nün
gözlemci olarak katıldığı uyumlaştırılmış
sistem komitesinin 67. Oturumu nisan 2021
yılında tamamlandı. Toplantı, 98
gündem maddesinin kabul edilen
nihai gündemine karar vererek,
çevrimiçi oturumlar ve yazılı
forum tartışmalarından oluşan
harmanlanmış bir formatta
gerçekleştirildi.
Delegeler ve WCO Sekreterliği
için ciddi zorluklara neden olan
ve çalışma yöntemlerinin yeniden
düzenlenmesine yol açan pandemi
durumuna rağmen, komite HS1
2022 açıklayıcı notları, Sınıflandırma
Görüşleri Özeti’ndeki değişiklikleri, 56.
oturum raporlarını başarıyla onayladı. Dünya
Gümrük Örgütü, Armonize Mal Tanımı ve
Kodlama Sistemine İlişkin Uluslararası Sözleşme
kapsamında uluslararası ticareti uyumlaştırmak,
istatistikleri tutarak analizleri kolaylaştırmak için
malların sınıflandırmasını yapmaktadır. Bunun
en temel yolu da Harmonize Sistem Komitesinin,
beş yılda bir, uzman kuruluşlar ve taraf ülke
delegasyonlarının görüşleri doğrultusunda
Gümrük Tarife Cetvelinde ve İzahnamesinde

42

GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ

HS Komitesi sürüm değişikliği dışında yardımcı
kaynak olarak açıklama notları, eşya fihristi,
sınıflandırma görüşleri yanında sınıflandırma
kararları da yayımlamaktadır. 30.06.2001
tarihli HS Komite kararlarının uygulanmasına
ilişkin konsey tavsiye kararında, tüm Dünya
Gümrük Örgütü üye devletlerden ve HS Akit
Taraflardan HS Komite kararlarına uymayı tavsiye
etmektedir. Şayet bu kararlar ilgili taraflarca
uygulanamayacaksa, kararın Konsey tarafından
onaylamasından sonra on iki ay içinde kararın
neden uygulanamayacağı gerekçeleri ile birlikte
Genel Sekreterliği bildirilmesi istenmektedir.
Tavsiye kararı ayrıca sınıflandırma kararlarının
şeffaf ve erişilebilir bir şekilde taraf ülkelerce
yayımlanmasını da teşvik etmektedir.
Ülkemiz, 22.11.1988 tarihli
19997 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 3501 sayılı Uyumu
Sağlanmış Mal Tanımı ve Kodlama
Sistemi Hakkında Uluslararası
Sözleşmeye Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun ile Armonize Mal
Tanımı ve Kodlama
Sistemine İlişkin Uluslararası
Sözleşmesine taraf olunmuştur.
Dolayısıyla HS Komitesi tarafından
alınan Sınıflandırma Karalarının
bizim için bağlayıcı olduğunu
söylememiz gerekir.
Nisan 2021 yılında toplanan HS Komitesi
67’inci oturumunu gerçekleştirmiş ve 39 tane
sınıflandırma kararı alınmıştır. Kararlar içinde
bana en ilginç geleni belki de kafa karıştırması
muhtemel olan 3926 tarife pozisyonunda
sınıflandırılan çöp konteynırlarıdır. Malum 64’uncu
oturum kararlarında “Çöp, döküntü ve atıkların
geçici olarak depolanması için yüksek yoğunluklu

ÇEVİRİ
MAKALE

polietilenden (HDPE) yapılmış olup bir kapak, bir sap, bir metal aks üzerinde iki tekerlekten oluşan ve 120/240
litre kapasiteli, atıkların yok edilmesi veya geri dönüşüm tesislerine taşınması amacıyla toplanmasına kadar
dışarıda depolanması için tasarlanmış çöp kovaları” 3924 tarife pozisyonunda metalden mamul olanları
ise 7323 tarife pozisyonunda sınıflandırılması uygun görülmüştür. 67’inci oturumda yer alan 3926 tarife
pozisyonundaki eşyalar ise hacim itibariyle çöp kovası olmaktan çok belediyeler tarafından sokaklara
konan çöp konteynırlarıdır ve çöp taşıma amaçlanmadığı için 8716 tarife pozisyonundaki eşyalarla da
karıştırılmaması gerekir. Bu ayrıma dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
67’inci sınıflandırma kararlarının ülkemiz açısından uygulanabilmesi için ulusal mevzuata derç edilmesi
gerekmektedir. Bu haliyle şimdilik yol gösterici nitelikte olduğunu hatırlatmak isteriz.
67’inci sınıflandırma kararlarını Fransız metinden kusursuz bir şekilde çeviren ve Dış Ticaret alanında
başarılı çalışmalara imza atacak olan Sayın Melike Günaydın arkadaşımıza da çok teşekkür ederiz.

Redaktör: Barboros SARI
Çevirmen: Melike GÜNAYDIN
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Sınıflandırma Kararları- Armonize Sistem Komitesi 67. Oturum
Aşağıdaki liste, (koşula tabi olanlar haricinde) Armonize Sistem Komitesi (67. Oturum – Nisan 2021)
tarafından belirli ürünlerde- Armonize Sistem kod numaraları ve bazı durumlarda sınıflandırma gerekçeleriyle
birlikte- alınan sınıflandırma kararlarını içermektedir.
Tavsiye
Bir karar kapsamındaki malları ithal veya ihraç etmek isteyen taraflara, duruma göre kararın ithalatçı veya
ihracatçı ülke tarafından uygulanıp uygulanmadığını doğrulamaları tavsiye edilir.

No:

1.

Ürün Açıklaması

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

0710.40

0710.40 ve 0710.80

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

0710.80

07.10 ve 10.05

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

Sınıflandırma

Uzunluğu 5 ila 12 cm olan,
çapı ise 10 mm veya daha
fazla ama 20 mm’den
çok olmayan süt mısırdan
mütevellit dondurulmuş minik
mısır koçanları
(Zea mays var.saccharata)
(minik mısır için KODEKS
STANDARTI 188-1993)
Minik mısır koçanları,
olgunlaşmamış koçanlar
halindeyken erken bir
dönemde hasat edilir
(aşılamadan önce)
ve bu nedenle yalnızca
olgunlaşmamış /işlenmemiş
mısır taneleri içerir.

2.
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Uzunluğu 5 ila 12 cm olan,
çapı ise 10 mm veya daha
fazla ama 20 mm’den çok
olmayan tahıl mısırından
mütevellit (süt mısır harici)
dondurulmuş minik
mısır koçanları
(Zea mays var.saccharata)
(minik mısır için KODEKS
STANDARTI 188-1993)
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No:

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

3.

Formula #1 Cookies & Cream
kalsiyum kazeinat, karajenan
sakızı, narenciye pektini, fruktoz
tozu, guar sakızı tozu, orta zincirli
trigliseritler, mikronize sukraloz
tozu, bromelain, silikon dioksit
200, ksantan sakızı, polidekstroz
tozu, inülin (%90 hindibadan),
yulaf lifi,
potasyum klorür, lesitin sıvısı,
papain, zencefil kökü tozu,
hidrojene olmayan kanola yağı,
aminojen
enzimler, peynir altı suyu proteini
konsantresi (%80), soya proteini
izolatı, aroma (kurabiye hamuru
tozu ve krema tozu), kurutulmuş
yaban mersini tozu, bal tozu,
vitamin premiks,mineral premiks,
papaya meyve tozu, nar tozu, ve
kurabiye parçaları içermektedir.
(hidrojene olmayan yağdan
yapılmıştır.)
Kurabiye parçaları buğday, un,
şeker, kanola yağı, kakao (alkali
ile işlenmiş), tuz ve karbonat
içerir.

1806.90

18.06 ve 19.05

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

4.

Uzunluğu 5 ila 12 cm olan
çapı ise 10 mm veya daha fazla
ama 20 mm’den çok olmayan,
sirke veya asetik asit haricinde
hazırlanmış veya korunmuş- süt
mısırdan mütevellit minik mısır
koçanları (Zea mays var.
saccharata) minik mısır için
KODEKS STANDARTI 188-1993)
İçindekiler: minik mısır koçanı,
su, tuz, askorbik asit
Minik mısır koçanları,
olgunlaşmamış koçanlar
halindeyken erken bir dönemde
hasat edilir (aşılamadan
önce) ve bu nedenle yalnızca
olgunlaşmamış / işlenmemiş mısır
taneleri içerir.

2005.80

2005.80 ve 2005.99

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6
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No:

5.

Ürün Açıklaması

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

2005.99

20.05 ve 20.08

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

Sınıflandırma

Uzunluğu 5 ila 12 cm olan
çapı ise 10 mm veya daha
fazla ama 20 mm’den çok
olmayan, sirke veya asetik
asit haricinde veya korunmuşsüt mısırdan mütevellit minik
mısır koçanları (Zea mays
var. saccharata) (minik mısır
için KODEKS STANDARTI 188
1993)
İçindekiler: minik mısır koçanı,
su, tuz, askorbik asit
Minik mısır koçanları,
olgunlaşmamış koçanlar
halindeyken erken bir
dönemde hasat edilir
(aşılamadan önce)
ve bu nedenle yalnızca
olgunlaşmamış / işlenmemiş
mısır taneleri içerir.

6.

Bitki Çayı Konsantresi maltodekstrin, portakal pekoe
çayı özü, yeşil çay özü,
fruktoz tozu, aroma (doğal
limon kabuğu), doğal kafein
tozu, kakule tohumu özü,
hibiskus çiçeği tozu ve
Malva Sylvestris özü içerir.

2101.20

21.01 ve 21.06

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

7.

Bitkisel Aloe Konsantresisaflaştırılmış Aloe Vera (bütün
yaprak), arıtılmış su, anhidrit
sitrik asit, dehidrate edilmiş
sodyum sitrat, aroma (limon
suyu konsantresi), papatya
çiçeği tozu özü, potasyum sorbat
ve sodyum benzoat içerir. Sıvı
haldedir ve günlük diyetin bir
parçası olarak tüketilmeden
önce, su veya diğer içeceklerle
seyreltilmelidir.

2106.90

21.06

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6
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No:

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

8.

Çikolata aromalı diyetsel
shot- kahverengi renkte,
bulanık, şekerli bir tada sahip,
çikolata aromalı ve 200 ml’lik
plastik şişelerde sunulan
bir sıvı. Yüksek kalorili bu
shot, besin kaynağı olarak
tüketilebilir ya da tıbbi amaçlı
diyetler için uygundur.
İçindekiler şunlardır: su,
maltodekstrin, süt proteinleri,
şeker, bitkisel yağlar,
kakao, tatlandırıcı, emülgatör,
renklendiriciler, mineraller,
vitaminler ve diğer katkı
maddeleri.100 ml başına
besin değerleri: 5,8 gr protein,
18,5 gr karbonhidrat, 5,8 gr
yağ. Ürünün su içeriği 100
ml’de 77 gr’dır.
Ürün, normal diyete takviye
(günde 1-3 şişe) olarak ya da
besin kaynağı
(günde 5-7 şişe) olarak
tüketilebilir.

2202.99

18.06 ve 22.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

9.

Frenk üzümü aromalı diyetsel
shot - kırmızımsı-kahverengi
renkte, berrak, tatlı ekşi bir
tada sahip, frenk üzümü aromalı ve 200 ml’lik plastik şişelerde sunulan bir sıvı. Yüksek
kalorili bu shot, besin kaynağı
olarak tüketilebilir ya da tıbbi
amaçlı diyetler için uygundur.
İçindekiler: su, şeker, süt proteinleri, tatlandırıcı, renklendiriciler, mineraller, vitaminler ve
diğer katkı maddeleri.100 ml
başına besin değerleri: 3,9 gr
protein, 33,5 gr karbonhidrat,
0,01 gr yağ.
Ürünün su içeriği 100 ml’de
76 gr’dır.
Ürün, normal diyete takviye
(günde 1-3 şişe)
olarak tüketilebilir.

2202.99

21.06 ve 22.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6
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No:

10.

Ürün Açıklaması

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

2202.99

21.06 ve 22.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

2202.99

21.06 ve 22.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

Sınıflandırma

Muz aromalı diyetsel shot bej renginde, bulanık, şekerli
bir tada sahip, muz aromalı ve
200 ml’lik plastik şişelerde
sunulan bir sıvı. Yüksek kalorili
bu shot, besin kaynağı olarak
tüketilebilir ya da tıbbi amaçlı
diyetler için uygundur.
İçindekiler: su, glikoz şurubu,
süt proteini, bitkisel yağlar,
tatlandırıcı, renklendiriciler,
mineraller, vitaminler ve diğer
katkı maddeleri.
100 ml başına besin değerleri:
9,6 gr protein 29,7 gr
karbonhidrat, 9,3 gr yağ.
Ürünün su içeriği
100 ml’de 64 gr’dır.
Ürün, normal diyete takviye
(günde 1-3 şişe) olarak ya da
besin kaynağı (günde 5-7 şişe)
olarak tüketilebilir.

11.

Kayısı aromalı diyetsel shot açık renkte, bulanık, tatlı ekşi ve
hafif yağlı bir tada sahip, kayısı
aromalı ve 125 ml’lik plastik
şişelerde sunulan bir sıvı.
Yüksek kalorili bu shot, besin
kaynağı olarak tüketilebilir ya
da tıbbi amaçlı diyetler için
uygundur.
İçindekiler: su, maltodekstrin,
bitkisel yağlar, peynir altı suyu
proteini, früktoz,tatlandırıcı,
renklendiriciler, mineraller,
vitaminler ve diğer katkı
maddeleri.
100 ml başına besin değerleri: 3,9
gr protein 23,5 gr karbonhidrat,
10 gr yağ. Ürünün su içeriği 100
ml’de 71 gr’dır.
Ürün, normal diyete takviye
(günde 1-3 şişe) olarak
tüketilebilir.
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No:

12.

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

Vanilya aromalı diyetsel shot - 2202.99
bej renginde, bulanık,
tatlı ve hafif yağlı bir tada sahip,
vanilya aromalı ve 200 ml’lik plastik
şişelerde sunulan bir sıvı. Yüksek
kalorili bu shot, besin kaynağı
olarak tüketilebilir ya da tıbbi
amaçlı diyetler için uygundur.

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

21.06 ve 22.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

23.06

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

İçindekiler: su, şeker, süt proteinleri,
bitkisel yağlar, tatlandırıcı,
mineraller,
vitaminler ve diğer katkı maddeleri.
100 ml başına besin değerleri: 5,9
gr protein 18,4 gr karbonhidrat,
5,8 gr yağ. Ürünün su içeriği 100
ml’de 78 gr’dır. Ürün, normal
diyete takviye (günde 1-3 şişe)
olarak ya da besin kaynağı (günde
5-7 şişe) olarak tüketilebilir.

13.

Kısmen yağdan arındırılmış,
2306.50
sarımsı beyaz renkte, saf,
hindistan cevizi kokulu, kremsi bir
tada sahip olan hindistan cevizi
tozu.
Olgunlaşmış hindistan
cevizlerinden (kurutulmamış)
üretilen, kısmen yağdan arındırılan
saf hindistan cevizi tozudur.
Üretim aşamasında her bir
hindistan cevizi ayıklanır ve dış
kahverengi katmanı soyularak
içindeki beyaz kısım çıkartılır.
Daha sonra yıkanır, kesilir ve
maksimum 40 derecede 45
dakika boyunca kurutulur.
Tek bir aşamada ve soğuk koşullar
altında yağ özü çıkartılır. Nihai yağ
içeriği ağırlıkça %12,4’tür. 500 gr
ambalajlarda perakende satışa
sunulur, gıda endüstrisi veya ev içi
kullanım (çeşitli glutensiz
ve lif bakımından zengin fırın
ürünleri, örn. ekmek
kek veya turtalar) için uygundur.
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No:

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

14.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip ürünler
125 ürünün ve Belirli Ortak
İsme Sahip 120 Listesi’ndeki
3 ürünün (sırasıyla
baloramotide, pegloprastide ve
mocémestrocel) yeniden
sınıflandırılması. (Armonize
Sistem 2022) (Bkz. Belirli Ortak
İsme Sahip Ürünler Listesi)

29, 30 ve
39. Bölümler

15.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip Ürünler
143 ürünün ve Belirli Ortak
İsme sahip 121 Listesi’ndeki
15 ürünün yeniden
sınıflandırılması. (Armonize
Sistem 2022) (Bkz. Belirli Ortak
İsme Sahip Ürünler Listesi)

28, 29 ve
30. Bölümler

16.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip Ürünler
Belirli Ortak İsme sahip 143
ürünün yeniden
sınıflandırılması.
(Armonize Sistem 2022)
(Bkz. Belirli Ortak İsme Sahip
Ürünler Listesi)

17.

Belirli Uluslararası Ortak
İsmeSahip Ürünler
“Zilucoplan”ın (Belirli Ortak
İsme sahip 118 Listesi)
29.33 başlığında yeniden
sınıflandırılması. (altbaşlık
2933.79)
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Dikkate Alınan AS Kodu

28, 29, 30, 34
ve
39. Bölümler
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2933.79

29.33

Sınıflandırma Gerekçesi

No:

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

18.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip ürünler
132 ürünün (Armonize Sistem
2017) ve Belirli Ortak İsme
sahip
122 Listesi’ndeki
6 ürünün yeniden
sınıflandırılması.
(Armonize Sistem 2022)
(Bkz. Belirli Ortak İsme Sahip
Ürünler Listesi)

28, 29, 30, 32
ve
39. Bölümler

19.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip Ürünler
162 ürünün ve Belirli Ortak
İsme sahip
123 Listesi’ndeki
17 ürünün yeniden
sınıflandırılması.
(Armonize Sistem 2022)
(Bkz. Belirli Ortak İsme Sahip
Ürünler Listesi)

28, 29, 30 ve
35. Bölümler

20.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip Ürünler
Belirli Ortak İsme sahip 123
Listesi’ndeki 7
“aviscumine”(liste 84),
“cintrédékine bésudotox”
(liste 92),
“dalatazide”(liste 111),
“linaclotide”(liste 96),
“tozuléristide”(liste 115),
“transferrine aldifito”(liste 94)
ve “tagraxofusp”(liste 118).
(Bkz. Belirli Ortak İsme Sahip
Ürünler Listesi)

3002.49

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

30.02
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No:

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

21.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip Ürünler
“étryptamine”in, “acétate
d’étryptamine”in
ve “chlorhydrate
d’étryptamine”in
29.39 başlığında yeniden
sınıflandırılması.
(alt başlık 2939.79)
(Bkz. Belirli Ortak İsme Sahip
Ürünler Listesi)

2929.79

22.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip Ürünler
5 kimyasal ürünün
yeniden sınıflandırılması;
2939.79 alt başlığındaki
“Rivanicline”(liste 93), 2939.79
alt başlığındaki “Omacétaxine
mépésuccinate”(liste 98)
2939.79 alt başlığındaki
“Ilepcimide”(liste 70),
2939.80 alt başlığındaki
“Trabectedine”(liste 87) ve
2939.80 alt başlığındaki
“Psilocybine”(liste 12).
(Bkz. Belirli Ortak İsme Sahip
Ürünler Listesi)

29. Bölüm

23.

Belirli Uluslararası Ortak
İsme Sahip Ürünler
Sınıflandırma (Armonize Sistem
2022);
3002.41 alt başlığındaki ve
Covid-19 Belirli Ortak İsme
sahip 124 Listesi’ndeki (özel
baskı)
“abdavoméran”,
“ganulaméran”, “pidacméra”,
“réluscovtogène ralaplasmide”,
“tozinaméran” ve
“zoréciméran”.
Bkz. Belirli Ortak İsme Sahip
Ürünler Listesi)

29, 30 ve
35. Bölümler
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Dikkate Alınan AS Kodu

29.39

Sınıflandırma Gerekçesi

No:

24.

Ürün Açıklaması

5-15 ml’lik cam kavanozlarda,
vidalı kapaklarla kapatılıp
paketlenmiş, farklı kokulara
sahip uçucu yağlar.

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

33.01

33.01

Genel Yorumlayıcı
Kurallar 1

Sınıflandırma

Ürünlerin kozmetik,
aromaterapi, masaj, difüzörler,
inhalasyon ve
ağız yoluyla tüketim gibi
kullanım şekilleri mevcuttur.

25.

Perakende satış için sunulan
lavanta uçucu yağı.
Ürünün kozmetik, aromaterapi,
masaj, difüzörler, inhalasyon
ve
ağız yoluyla tüketim gibi
kullanım şekilleri mevcuttur.

3301.29

33.01

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6

26.

Tamamen hidrojenize
edilmiş yenilebilir palm
yağından üretilen damıtılmış
monogliserit. 25 kg’lık
torbalarda sunulmaktadır.
Hammaddenin
esterleştirilmesinden sonra,
yoğunlaşmış monogliseritin
elde edildiği
damıtma aşamasından geçer.
Ürün şu
şekilde konsantre edilir: min.
%90 monogliserit; İyot değeri:
maks. %2;
Serbest gliserol: maks. %1; Asit
değeri: maks. %3; Erime
noktası: yaklaşık
63 °C; Trans yağ asitleri:
< %1.
Unlu mamüller, margarin,
kahve beyazlatıcılar,
makarna ürünleri, patates
ürünleri, şeker ve
şekerlemeler, krem şanti ve
fıstık ezmesi gibi
ürünlerde yaygın olarak
kullanılır.

3404.90

34.04

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1 ve 6
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No:

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

27.

3916.90
1.75mm Filament dolum
makarası
3D yazıcılar için üretilmiştir, iki ayrı
filament makarası ve bir çip.
Nemi emen bir kurutucu kese ve
kullanım
talimatı ile birlikte sunulur.
Dolum 600 gram filament içerir.
Filament
çeşitli renklerde mevcuttur ve 1,75
mm çapındadır.
0,9 kg ağırlığında 7.45 x 7.05 x
2.55 ebatlarında
karton bir kutu içerisinde sunulur.
Bazı 3D yazıcılarla uyumlu olan
filament kartuş için tasarlanmıştır.

28.

Belediyelerin çöp kamyonları
tarafından toplanmadan önce;
ilçe, şehir veya mahallelerdeki
evsel atıkları bir araya getirmek
için yerel merciler tarafından
kullanılan plastik çöp konteynırları
veya sokak konteynırları.
Teknik özellikleri şu şekildedir:
- UV ışınlarına dayanıklı, yüksek
yoğunluklu polietilen (HDPE)
- Kit ile önden veya yandan
kavrama
- 160 mm çapında kauçuk lastikli
tekerlekler
- Tahliye kapağı
- Ölçüler (mm): Y. 1165 x G.
1265 x D. 775
- Ağırlık: 38 kg
- Yükleme kapasitesi: 250 kg
- EN 840-1, 5 ve 6 standartlarına
uygun
- Konteyner rengi: gri – yeşil
- Kapak renkleri: gri - koyu yeşil,
kahverengi, mavi, sarı, bordo
- Opsiyonel: yanal kavrama kiti –
takviyeli yaylı kaplin.
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3926.90

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

39.16

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1, 3 (b) ve 6

39.24, 39.25 ve
39.26

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

No:

29.

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

4011.20
A ve B türünde, inşaat
madencilik veya sanayi mallarını
taşımak için tasarlanan kauçuktan yapılmış
hava basınçlı lastikler.

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

40.11

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Tip A; 13R22.5 boyutundadır, jant çapı 22,5
inçtir, 3350 / 4000 kg’a eşdeğer 156 / 150 yük
endeksine sahiptir
(lastiğin belirtilen hızda taşıyabileceği maksimum
yük),
Hız Derecesi K (110 Km/h maksimum hıza
eşdeğerdir)
ve bir yük taşıma kapasitesi (LCC) (Kg) 4000
kg’dır.
Tip B, madencilik, inşaat ve tomrukçuluk gibi zorlu
uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir
çekiş lastiğidir.
Gelişmiş kauçuk bileşimi parçalanmalara
karşı direnç sağlarken, çok dişli lastik tasarımı,
olağanüstü bir arazi çekiş gücü sağlar. Açık
omuz tasarımı üstün stabilite sunar. 31/32” diş
derinliği daha uzun bir sırt ömrü ve olağanüstü
yakıt verimliliği sağlar. Madencilik, inşaat ve
tomrukçuluk gibi zorlu uygulamalarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Tasarım, olağanüstü bir arazi
çekiş gücü sağlar.
13R22.5, 295/80R22.5 ya da 315/80R22.5
olmak üzere 3 farklı boyuttadır,
jant çapı 22,5 inçtir, boyutuna göre 3350 / 4000
kg’a eşdeğer 156 / 150 yük
endeksine sahiptir, Hız Derecesi G veya J
(boyutuna göre 90/100Km/h
maksimum hıza eşdeğerdir) ve modeline göre bir
yük taşıma kapasitesi (LCC)
(Kg) 3550 - 4000 kg’dır.
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No:

30.

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

Saunalar için buhar
jeneratörü

8402.19

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

84.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Başlıca bileşenler şunlardır;

* Kontrol Paneli: saunanın sıcaklığını kontrol eder
* Isı Sensörü: sıcaklığı ölçmek için sauna odasına sabitlenmiştir
* Buhar Solenoid Valfi: buhar çıkışını kontrol eder
* Su Solenoid Valfi: su girişini kontrol eder
* Çalışma Basıncı Kontrol Cihazı: buhar jeneratörünü yüksek basınçtan korur
* Su Seviyesi Probu: ısıtıcıları susuz çalışmaktan korur
* Kontrol Penceresi Tertibatı: tanktaki su seviyesini görebilmeyi sağlar
* Otomatik Tahliye: bittikten sonra suyu boşaltmayı sağlar
* Basınç Ölçer: jeneratör tankındaki basıncı görebilmeyi sağlar
* Baskı Devre Kartı: sensör, su seviyesi probu ve basınç kontrol sinyali almayı sağlar
* Gösterge Işığı: elektrik gücünü gözlemlemeyi sağlar
* Anahtar Kontrolü: elektrik kesintisini kontrol eder (buhar solenoidi/ su solenoidi/ ısıtma
çubuğu)
* Devre Kontaktörleri: ısıtma çubuğuna giden elektrik bağlantısını kontrol eder
* Isıtma Çubuğu: buhar üretimi için suyu ısıtır
* Kabin boyutu, sauna için 740 fit küp (20,9 m3) buhar sağlayabilir.

31.

Saunalar için buhar
jeneratörü
Başlıca bileşenler şunlardır;

8402.19

84.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

* Kontrol Paneli: saunanın sıcaklığını kontrol eder
* Isı Sensörü: sıcaklığı ölçmek için sauna odasına sabitlenmiştir
* Buhar Solenoid Valfi: buhar çıkışını kontrol eder
* Su Solenoid Valfi: su girişini kontrol eder
* Çalışma Basıncı Kontrol Cihazı: buhar jeneratörünü yüksek basınçtan korur
* Su Seviyesi Probu: ısıtıcıları susuz çalışmaktan korur
* Kontrol Penceresi Tertibatı: tanktaki su seviyesini görebilmeyi sağlar
* Otomatik Tahliye: bittikten sonra suyu boşaltmayı sağlar
* Basınç Ölçer: jeneratör tankındaki basıncı görebilmeyi sağlar
* Baskı Devre Kartı: sensör, su seviyesi probu ve basınç kontrol sinyali almayı sağlar
* Gösterge Işığı: elektrik gücünü gözlemlemeyi sağlar
* Anahtar Kontrolü: elektrik kesintisini kontrol eder (buhar solenoidi/ su solenoidi/ ısıtma
çubuğu)
* Devre Kontaktörleri: ısıtma çubuğuna giden elektrik bağlantısını kontrol eder
* Isıtma Çubuğu: buhar üretimi için suyu ısıtır
* Kabin boyutu, sauna için 3000 fit küp (84.95 m3) buhar sağlayabilir.
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No:

32.

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

Dikkate Alınan AS Kodu

84.19 ve 84.79
8419.20
Sterilizatör Formaldehit bir izolasyonda; hastaneler,
muayenehaneler ve endüstriyel steril
mal tedarikçileri için sağlık tesisleri
standartlarına göre ısıl dayanıksız malları
ve tıbbi ürünleri düşük sıcaklıkta
formaldehit
su buharı işlemine hazırlamak amacıyla
kullanılan
düşük sıcaklıkta bir sterilizatördür.
Tüm bileşenler bir dış kabin içinde tek bir ünite olarak sunulur.

Sınıflandırma Gerekçesi

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Tam otomatiktir ve bir fanlı sterilizasyon odası ile
oda dış duvarları içerir, kapı elektrikle ısıtılır ve
ısı yalıtımlıdır, sürekli akış evaporatör odası, kontrollü formaldehit
dozları ve su sağlayan tüketim malzemesi tedarik bölmesi, bir vakum
pompası ve gaz ejektör sistemi ile bir mikrobilgisayar kontrol ünitesi içerir.
Ayrıca sıcaklık sensörleri, ekranlar, elektronik kapı kiliti ve işleyiş için
gereken diğer tüm ekipmanları içerir. Formaldehit-su buharı işlemi yaparak
ısıya duyarlı ürünlerin sterilizasyonu için kullanılır. Gaz haline dönüştürülebilmesi
için formaldehit-su karışımı, aparatın buharlaştırıcı ünitesinde kesintisiz olarak
55 ila 60°C sıcaklıkta ısıtılır.
Daha sonra formaldehit buharı, sterilizasyon odasındaki nesnelerin veya malzemelerin
etrafına eşit bir şekilde dağıtılır.
Laboratuvar ekipmanlarının/malzemelerinin ve tıbbi cihazların sterilizasyonu için
tasarlanmıştır.
33.

8427.10
Uca takılı çalışma platformu
ile donatılmış (kafes veya sepet)
ve elektrikli motorla çalışan
tekerlekli taban ünitesine monte edilmiş
Öz İtişli Mafsallı Sepetli Forklift.

84.27 ve 84.28

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Binalar, elektrik işleri, iletişim ekipmanları,
köprüler vb. için inşaat, bakım ve onarım
çalışmaları yapan işçilere göre
tasarlanmıştır.
Başlıca özellikler;
- Çalışma yüksekliği (Maks.): 15.7m
- Platform kapasitesi: 227 kg
- Sürüş hızı (Maks.): 5,2km/s (katlanmış),
0,8km/s (katlanmamış)
- Brüt ağırlık (Maks.): 6.500 kg.
SAYI 29
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No:

34.

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

84.79

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

84.79
8479.89
Zemin parlatıcı
(Elektrikli fırça) çok yönlü, ekonomik, çift hızlı
bir zemin makinesidir.
Kolay kullanım ve manevra kabiliyeti için tam dengeye
sahiptir. 180’lik motor devirli standart bir zemin makinesidir
ve 320’lik motor devirli tampon ile
işini etkili bir şekilde yaparak zamandan ve paradan
tasarruf sağlar.

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

8479.89
Zemin parlatıcı
(Elektrikli fırça) entegre ve esnek ped denetleyicisi
ile bu bir elektrikli parlatıcıdır.
Dengeli ve güvenli bir çalışma için,
anahtar kolu etkinleştirilmeden
önce mekanik kilitleme sistemi serbest bırakılmalıdır.
Eğer makine boş bırakılırsa, bu güvenlik işlevi
makinenin
yetkisiz çalışmasını engellemeye yardımcı olur.
Ünitenin arkasına yerleştirilmiş tekerlekleri taşımaya
yardımcı olur.

Özellikleri şunlardır;
- Yüksek parlaklık sağlama
- 20 inç/51 cm çalışma yolu
- 1.5 beygir gücünde motor ve verimlilik için dakikada
1500 devir ped hızı
- Pürüzsüz, dengeli ve güvenli bir operasyon için
esnek, yerleşik ped sürücüsü
- Taşıma tekerlekleri işten işe kolayca hareket sağlar
- İz bırakmayan tampon, duvarları ve demirbaşları
beklenmedik hasarlardan korur.

35.

Özellikleri şunlardır;
- Kolay kullanım ve manevra kabiliyeti için tam denge
- Cilalama - parlatma için 320’lik motor devri ve sert
zeminlerde rutubet temizleme
- Daha fazla kontrol gerektiren dar alanlar için180’lik motor
devri
- Tutma yerindeki kilitleme güvenlik mekanizması
beklenmedik başlatmaları önler.
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No:

36.

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

8502.13
Tek bir ünite olarak birlikte
monte edilen alternatif akım
elektrik jeneratöründen ve bir dizel
motordan oluşan, ana güç için 375
kVA ve yedek güç sistemi için 410 kVA
olmak üzere çift güç dereceli elektrik üretici set.

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

85.02

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- Dizel motor (4 devir, soğutulmuş su, dakikada
1500 devir sayısı)
- Kompakt güç üniteleri
- Motora monte soğutucu radyatör ve fan
- Elektronik regülatör kontrolü
- Elektrikli marş ve şarj alternatörü
(24 V doğru akım)
- Normal hizmet, kuru tip hava filtresi
- Tek rulmanlı alternatör, IP21 muhafaza,H sınıfı
yalıtım
- Standart voltaj 400/230 V akım, 50Hz
- Kaynaklı çelik taban çerçevesi A/V montajlı
- Tabanda yerleşik yakıt deposu
- Valf takılı esnek yakıt bağlantılı yağ tahliyeli
hortumlar
- 24 V akım akü seti, kablolar ve raf
- Opsiyonel sessiz muhafaza.
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No:

37.

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

8504.40
Elektronik Hız Kontrol Cihazı birincil işlevi, asenkron elektrikli
motorların elektronik hız
kontrolünü sağlamaktır. Trafoya
kurulacak şekilde tasarlanmıştır ve
endüstriyel, ticari (hizmet sektörü)
vb. çeşitli uygulamalar için
kullanılmaktadır.

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

85.04

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Güç devresi birimi bir ana doğrultucu, doğru akım bağlantısı ve çıkışta bir invertör
içerir. Ana doğrultucu, alternatif akım voltajını doğru akıma çevirir. Doğru akım
bağlantısı, dalgalı voltajı yumuşatmak ve devreyi korumak için kullanılır.
Bir kabuk şeklinde gelirler, büyüklükleri KW veya kVA güçlerine bağlıdır ve
genellikle aşağıdakilere sahiptirler;
- bir diyalog arayüzü (LCD ekran, dört veya dörtlü kırmızı LED metin ekranı veya daha fazla
karakter)
- bir kontrol/komut terminal bloğu (dijital/analog girişler/çıkışlar)
- bir güç terminal bloğu (tedariğe, motora ya da isteğe bağlı fren direncine bağlanmak için)
- mevcut olan birkaç protokol ile bir iletişim kapısı
- hafıza kartı için bir yuva (isteğe bağlı)
- 1 veya 2 hız geri bildirimi bağlamak için ek bir kart (isteğe bağlı) (artımlı kodlayıcılar,
takometreler, çözücüler, Sin/Cos kodlayıcılar, mutlak kodlayıcılar vs.)
Parametre ayarını, teşhis ve sürücü optimizasyonunu etkinleştirmek için, cihaz bir RS232C,RS485
ile bilgisayara veya ETHERNET iletişim portuna bağlanabilir. Bu cihazlar tek ya da üç fazlı 230
VAC 50/60 Hz tedariğiyle veya üç fazlı 400 VAC ile 660 VAC 50/60 Hz arasında değişebilecek
tedarik ile çalışmak için tasarlanmıştır.
Cihaz aşağıdaki parçalardan oluşur;
- Birini veya ikisini kontrol etmek amacıyla motorun hızını ve/veya torku algılayan yumuşak
sensörler
- Bir veya daha fazla mikro denetleyici ile donatılmış kontrol kartı ve kontrol aygıt yazılımını
içerir;
Güç ünitesi aşağıdakileri içerir;
* Güç kartı, aynı zamanda sürücü kartı: kontrol kartına tüm değişkenler ve cihazın durumu
hakkında bilgi gönderir; kontrol kartı tarafından iletilen sinyalleri alır ve cihazın güç bileşenleri
ile etkileşime girer (pasif yarı iletkenler)
* Dönüşümlü olarak elektrik enerjisini sürekli elektriğe dönüştüren redresörler veya tristörler
(güce bağlı olarak)
* Kimyasal kapasitörler (boyutu ve sayış cihazın gücüne bağlı) – elektrik enerjisini depolamak ve
doğru
akım voltajını yumuşatmak için kullanılır
* IGBT güç transistörler (cihazın gücüne bağlı olarak genelde 3 veya 6 tane)
* Frenleme transistörü (isteğe bağlı).
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No:

38.

Ürün Açıklaması

Sınıflandırma

Hafif hibrit araç - 135 kW çıkışlı 8703.22
1.5 litre turboşarjlı dört silindirli
benzin motora (184 beygir gücü)
ve 280 Nm tork’a sahiptir. Ayrıca, içten
yanmalı takviye motorun çıkışı 10 kW
(14 beygir gücü) ve 160 Nm daha
tork’a,başlatıcı/jeneratörlü bir
EQ güçlendirme sistemine sahiptir.

Dikkate Alınan AS Kodu

Sınıflandırma Gerekçesi

8703.22 ve 8703.40

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

85.43 ve 94.05

Genel Yorumlayıcı
Kurallar
1ve 6

Bu araç özel bir “yalnızca elektrikle”
çalıştırıcı moduna sahip değildir.

39.

9405.40
Işıklı çizim tableti Pille çalışan bir LED ışık kutusudur.
Gövde ABS (acrylonitrile-butadiènestyrène) reçinesinden yapılmıştır.
Kutu boyutları: 250 mm × 340 mm ×
25 mm

Işıklı çizim tableti, kullanıcıların bir
görüntünün ana hatlarını kağıt üzerinde
mümkün olduğunca doğru bir şekilde
izlemesini sağlar. Aşağıdaki orijinal
görüntü, kağıdın yarı saydam
kapağından LED ışık kullanılarak
aydınlatılır. Bu ürünün üst yüzeyinde
herhangi bir baskı veya taslak
bulunmamaktadır.
Çizime veya taslağa yardımcı olacak
hiçbir aksesuar eklenmemiştir.
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Sınıflandırma Görüşleri Özetindeki Değişiklikler – Armonize Sistem Komitesi 67. Oturum
Aşağıdaki liste, 1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olan Sınıflandırma Görüşleri Özetindeki Değişikliklere
Dair Armonize Sistem Komitesi
(67. Oturum – Nisan 2021) tarafından alınan kararları içermektedir. Bu yayın düzenli olarak
güncellenecektir.
Armonize Sistem Sınıflandırma Görüşleri Özeti (DÖRDÜNCÜ BASKI 2017) DGÖ tarafından yayınlanmıştır
ve DGÖ Sınıflandırma Görüşleri tarafından kabul edilen Harmonize Mal Kodlaması ve Tanımlama
Sistemi’nin başlık ve alt başlıkları sırasına göre düzenlenmiş sayısal bir listeden oluşmaktadır. Armonize
Sistem Sınıflandırma Görüşlerinin her bir başlığı veya alt başlığı kronolojik olarak listelenmiştir. Derleme,
DGÖ’nün resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca dillerinde mevcuttur ve doğrudan sipariş edilebilir. (bkz.
internet sayfasındaki “Çevrimiçi Hizmetler” > “Kitaplık” sekmeleri)
Aşağıda listelenen değişiklikler mevcut sayfaların sırasına göre çoğaltılmıştır ve değişiklik yapılan sayfalar
zamanı geldiğinde bahsi geçen DGÖ yayınına dahil edilecektir.
Tavsiye
Bir karar kapsamındaki malları ithal veya ihraç etmek isteyen taraflara, duruma göre kararın ithalatçı veya
ihracatçı ülke tarafından uygulanıp uygulanmadığını doğrulamaları tavsiye edilir.

Sınıflandırma Görüşleri Özetinde Değişiklik
Sayfa I/5.
Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“0410.00 1. Propolis, bal arıları tarafından
üretilen doğal reçineli bir karışımdır. Sarıdan koyu
kahverengiye dönük yapışkan reçineli madde
formundadır ve ağırlıkça yaklaşık %50 reçinelerden,
%30 mumlardan ve yağlı asitlerden, %10 uçucu
yağlardan, %5 polenden, %5 diğer organik
maddelerden ve minerallerden oluşur. Tüketilmeden
önce belli bir hazırlık aşamasından geçer.
(Belge NC2803Ec/T/18)

Bu ürün silindirik bir forma sahiptir (45 mm
uzunluğunda, 7.3 mm çapında) ve bir adet
tütün tıpası, içi boş bir asetat tüp, polimer film
filtresi, düşük yoğunluklu selüloz asetat ağızlıklı
filtre ve dış ağız ucu kağıtlarından oluşur. Tütün
tıpası, farklı türlerde tütünden, bağlayıcılardan ve
sulandırıcılardan (su, guar zamkı ve doğal selüloz
lifleri), ayrıca aerosol oluşumunu kolaylaştırmak için
gliserin içeren bir tozdan üretilmiştir. Tütün tıpası çok
katlı alüminyum kâğıda sarılabilir.
Ürünün toplam ağırlığı yaklaşık 0,8 g iken, tütün
tıpasının ağırlığı yaklaşık 0,3 gramdır.
Ürün, tütün yanmasına yol açmayan sensör
kontrollü ısı uygulayan bir cihaza yerleştirilmek üzere
tasarlanmıştır. (Bkz. Şekil 2 – tasvir edici)
Soluma için ağza yerleştirildiğinde, ürün ısınmasının
ardından nikotin içeren bir aerosol oluşturur.

Sayfa IV/31.
Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“2403.99 2. Soluma için tütün içeren ürün (Bkz.
Şekil 1) özel, elektrikle ısıtılan bir cihazın kullanımı
için tasarlanmıştır.
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(Belge NC2803Ec/T/19)
Şekil 2 (Tutacak(holder) ve şarj cihazı(charger)
Sınıflandırma Görüşüne dahil değildir)

Şekil 1

Sayfa V/7.

Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“2711.19 1. Etan (%2,0); propan (%66,3);
n-bütan (%18,7); izobütan (%11,7); n-pentan
(%0,1) ve izopentan (%1,2) karışımından oluşan
sıvılaştırılmış petrol gazı. Bu ürün sıvı halde
sunulmaktadır.
Ham petrol arıtma işleminin ve doğal gaz işlemenin
ürünüdür.

(Belge NC2803Ec/T/20)

Sayfa XIII/6.

Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“7004.90 1. Taşma füzyon cam levha. Bu cam
levha ultra ince ve pürüzsüzdür, hatta
tablet, akıllı telefon ve diğer elektronik cihazların
ekranlarını korumak için kullanılır.
Bu cam plakanın üretim süreci, eşit şekilde
karıştırılarak erimiş camı “yalıtımlı boru” olarak
adlandırılan V şeklinde bir oluğa taşana dek
dökmeyi kapsar, dış yüzeyi boyunca iki eşit erimiş
cam akışı oluşturur. Yerçekimi etkisiyle aşağı doğru
çekilen cam levhalar hava ile temas ederek soğur,
daha sonra istenilen şekilde kesilerek paketlenir.
(Belge NC2803Ec/T/21)

Sayfa XV/4.

Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“7312.10 1. Örgülü çelik kablo (kablo hattı)
8 telli bir kablodur (her bir katı 49 telden oluşur),
12,06 cm çapında ve 242,32 m uzunluğundadır.

Yalıtımsız kablo makaralarda sunulmaktadır.
Kompresyon kilidi vardır, kurulum için sabitleme
noktası olarak kullanılan uçlarda yüksükler veya
kancalar kullanılmıştır.
Yükleri sürükleyebilmek için belirli makinelerin
metalik makarasının etrafına sarılması
amaçlanmıştır.
7312.10 2. Örgülü çelik kablo (kablo hattı) 6 telli
bir kablodur (her bir katı 36 telden oluşur), 5,71
cm çapında ve 396,24 m uzunluğundadır.
Yalıtımsız kablo makaralarda sunulmaktadır.
Kompresyon kilidi vardır, kurulum için sabitleme
noktası olarak kullanılan uçlarda yüksükler veya
kancalar kullanılmıştır.
Yükleri sürükleyebilmek için belirli makinelerin
metalik makarasının etrafına sarılması
amaçlanmıştır.
(Belge NC2803Ec/T/22)

Sayfa XVI/4.

Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“8415.90 4. Isıtma ve soğutma için değişken
soğutucu akışı (VRF) sistemi; doğru akımı alternatif
akıma dönüştüren kompresör, fan, eşanjör,
genleşme valfi, kontrol elektroniği ve ısı geri
kazanımı ünitesinden oluşur.
Ayrıca soğutma/ısıtma döngüsünün tersine
çevrilmesini sağlayan elektro-mekanik bir geri vites
valfi ile donatılmıştır. Ünite, içine monte edilmiş
belirli sayıda iç ünite ve boru hattı ile bağlantılı
olacak şekilde tasarlanmıştır ve dahili ısı değişim
sistemi içindeki basınçlı soğutucu ile çalışma
yeteneğine sahiptir.
(Belge NC2803Ec/T/23)
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Sayfa XVII/23.

Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“8708.99 6. Sökülebilir tavanı yükselen mobil
karavan, pikap kamyonet gibi araçların arkasına
sığacak veya monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.
Monte edildiği aracın üzerinde bir yerden başka
bir yere kolaylıkla taşınabilir. Kampçı açılır tavan
sabit aletlerden oluşur, bunlar; buzdolabı, ocak,
su deposu, elektrik, şilte vb. Aracın üstünde
konaklama için veya demonte (serbest) konumda
kullanılabilir.

Sayfa XX/14.

Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
9503.00 13. Tekrar tekrar sıkılmak üzere
stres giderme egzersizi olarak tasarlanmış bir
poliüretan stres önleyici top. Topun sıkılması kan
dolaşımını artırır ve gevşemeyi sağlar.

Sayfa XVIII/9b.

Uygulanacak sınıflandırma görüşü şu şekildedir:
“9026.20 1. Aşağıdaki bileşenlerle perakende satışa
hazır, motorlu araçlar için “Acil Durum Seti”

• Tekstil malzemelerinden yapılmış 1 taşıma
çantası;
• Araç aküsü için 1 takım kablo (güçlendirici
kablolar);
• Tekstil malzemelerinden yapılmış 60 cm
uzunluğunda 1 bağlama kemeri (emniyet);
• Tekstil malzemelerinden yapılmış 1 yapışkan
bant;
• 1 lastik basıncı ölçme aleti;
• 1 maket bıçağı;
• 1 fener;
• Fener için 3 pil;
• Plastikten yapılmış 1 adet üçgen uyarı levhası;
• Tekstil malzemelerinden yapılmış 1 battaniye;
• 5 kablo bağı (plastik kapaklar);
• 1 çift kauçuk eldiven;
• Plastikten yapılmış 1 adet su geçirmez acil
durum giysisi
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(Belge NC2803Ec/T/26)

Gümrük TV, Lojistik ve Dış Ticaret sektörlerine yönelik olarak
ulusal ve uluslararası haberler paylaşan açıklanmaya muhtaç
bazı konularda bilgi videoları yayınlayan sektörel bir portaldır.

gumruktv
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www.gumruktv.com.tr

Gazete Haberlerinin Tariflendirilmesi
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Bayram DOĞAN

Gümrük Müşaviri
E. Gümrük Muayene Memuru

Yeni bir ihracat kalemimiz
olarak, Kabaklar
(taze ve soğutulmuş)
GTİP’i 0709.93.90.00.00 dir.

Oyun masası olarak,
bilardo masaları.

GTİP, 9405.20.00.90.00 dır.

Patatesler (taze ve soğutulmuş)
GTİP 0701.90.90.00.00,
patates cipsleri. 2005.20
pozisyonları.

arı gerekli oldu.
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Önemli bir hizmet. GTİP’
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Ülkemiz seracılıkta çığır açmıştır.
Karpuzlar,
GTİP, 0807.11.00.00.00

Oyuncağımız, antika olmuş,
GTİP’i, 9706.00.00.00.00

Plastikten koruyucu yüz siperlileri.
GTİP’i 3926.90.97.90.18

Karadeniz somonu. Taze ve
soğutulmuşları;
0302.19.00.00.00 pozisyonu.
Karadeniz somonu. Donduru
lmuş olanları;
0303.19.00.00.00 pozisyonu.
Karadeniz somonu filatoları; taze
ve
soğutulmuş; 0304.42.90.00.00 pozi
syonu.
Karadeniz somonu filatoları; don
durulmuş
olanlar; 0304.82.90.00.00 pozisyon
u.

00.19.
Canlı böcekler, GTİP, 0106.49.00.
90.18
.85.
1.99
051
kler,
böce
eyen
lem
Yeni
00.19
.00.
0.00
041
Yenilebilen böcekler ise,
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,
unda kullanılıyor
Yemeklerin sunum
r.
di
00
.00.
GTİP’i 0602.90.50

Kültürümüzün bir parçası olan tesb
ihler, yapıldığı
maddeler göre çok değişik tarife
pozisyonlarında
sınıflandırılmaktadır. Lüle taşı ve Oltu
taşından,
kehribardan olanlar, 96.02, fildiş
i, kemik,
bağadan olanlar, 96.01,
Kıymetli metallerden olanlar, 71.1
3 gibi.

ıcanı.
Yeni bir ihraç ürünümüz,deniz patl
dir.
0
00.0
.90.
8.90
GTİP’i 030

Yeşil çay’ın, GTİP’i
0902.10.00.00.00
, ( fermante
edilmemiş) (3 Kg’ı ge
çmeyen ambalajlar
da) ve
0902.20.00.00.00
(Fermante edilmem
iş, 3 Kg’ı
geçen ambalajlarda
)
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