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ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi : 01.06.2016 tarihli ve 55360341-162.01/00016380840 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız konusu, Bölge Müdürlüğünüzce Bpo-B Plas-Plastik Omnium Oto. Plastik ve 
Metal Yan San. A.Ş. adına düzenlenen TR160000160002 referans numaralı bağlayıcı tarife 
bilgisine ilişkin itiraz incelendi. 

TDK sözlüğünde karoser, "Otomobilde, mekanizmayı oluşturan motor, makine, tekerlek, şasi vb. 
bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüm." olarak tanımlanmaktadır. 

BTB konusu eşyaya ilişkin bilgiler incelendiğinde; belirli marka-model binek otomobillerinde 
aracın dış tasarımın bir parçası olarak kullanılan aksamlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu haliyle, 
otomobil karoseri aksam ve parçalarının sınıflandırıldığı 8708.10 ve 8708.29 tarife alt 
pozisyonlarında sınıflandırılabileceği anlaşılmaktadır. 

AB bağlayıcı tarife bilgisi veri tabanına bakıldığında otomobilin dış ve iç tasarımında kullanılan 
plastikten parçaların karoseri aksamı olarak sınıflandırıldığı (Örneğin; PLPL-WIT-2014-00489, 
FR-RTC-2015-001716, FR-RTC-2015-001711, SI2012/0112) görülmektedir. 

Bu çerçevede, BTB konusu eşyanın kullanılacağı otomobilin tamponuna ait bir parça olması 
halinde 8708.10, değilse 8708.29 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği 
değerlendirilerek, TR160000160002 referans no.lu BTB’nin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 
uncu maddesinin 5/c bendi uyarınca iptaline karar verilmiştir. 

Bilgilerini ve durumun hak sahibine tebliği hususunda gereğini rica ederim. 
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Bakan a. 
Daire Başkanı 
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BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ İTİRAZINA İLİŞKİN KARAR 



1. BTB Referans No : TR160000160002 
2. Geçerlilik Başlama Tarihi : 10.05.2016 
3. Hak Sahibi : Bpo-B Plas-Plastik Omnium Oto. Plastik ve Metal Yan San.A.Ş. 
4. Eşyanın Tanımı : Taşıtlara mahsus; plastikten mamul, krom kaplı, ön tampon üst panjur çıtası. 
5. Ticari İsimlendirme : Panjur Çıtası 
6. Sınıflandırıldığı GTİP : 3926.90.97.90.18 
7. Başvuruya İlişkin Bilgiler : Bahsi geçen firma tarafından BTB taleplerine ilişkin başvuru formu 
ile birlikte numune ve broşür verilmiştir. 
8. Sınıflandırma Gerekçesi : Genel Yorum Kuralları 1, 3 ve 6 ile VII. Bölüm, 39. fasıl notları. 
9. İtiraz Tarihi : 17.05.2016 
10. İtiraz Gerekçesi : Firmasınca söz konusu eşyanın; belirli bir model araca göre özel olarak 
şekillendirilmiş ve onu bütünleyen aksam olduğu gerekçesiyle 8708.99.97.99.19 GTİP'inde 
sınıflandırılması gerektiği iddia edilmiştir. 
11. Karar : TDK sözlüğünde karoser, "Otomobilde, mekanizmayı oluşturan motor, makine, 
tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüm." olarak tanımlanmaktadır. BTB 
konusu eşyaya ilişkin bilgiler incelendiğinde; belirli marka-model binek otomobillerinde aracın dış 
tasarımın bir parçası olarak kullanılan aksamlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu haliyle, otomobil 
karoseri aksam ve parçalarının sınıflandırıldığı 8708.10 ve 8708.29 tarife alt pozisyonlarında 
sınıflandırılabileceği anlaşılmaktadır. 

AB bağlayıcı tarife bilgisi veri tabanına bakıldığında benzer şekilde otomobilin dış ve iç 
tasarımında kullanılan plastikten parçaların karoseri aksamı olarak sınıflandırıldığı (Örneğin; 
PLPL-WIT-2014-00489, FR-RTC-2015-001716, FR-RTC-2015-001711, SI2012/0112) 
görülmektedir. 

Bu çerçevede, BTB konusu eşyanın kullanılacağı otomobilin tamponuna ait bir parça olması 
halinde 8708.10, değilse 8708.29 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Bu itibarla, TR160000160002 referans no.lu BTB’nin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu 
maddesinin 5/c bendi uyarınca iptaline karar verilmiştir. 

 


