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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.99-00083377666
Konu : Otomatik Ayar ve Kontrol Alet ve Cihazları Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 23.02.2023 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, içten yanmalı motorlarda kullanılan termostatların İstanbul Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 8481.80.51.00.00 GTİP numarasında değerlendirilmesi sonucu
dış ticaret erbabının mağduriyetler yaşadığı ve söz konusu Bağlayıcı Tarife Bilgilerinin iptal edilmesi
hususu iletilmiştir.

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 18. Bölüm 90. Fasıl Notu:
Fasıl Notları:
“1.- Aşağıda yazılı olanları bu Fasıl kapsamaz:
(g) 84.13 Pozisyonundaki ölçü tertibatlı tevzi pompaları, eşyayı tartarak sayan ve kontrol eden tartı alet
ve cihazları ile ayrı olarak getirilen tartılar (84.23 pozisyonu); kaldırma veya elleçleme makina ve
cihazları (84.25 ilá 84.28 pozisyonları); her tür kağıt veya karton kesme makina ve cihazları (84.41
pozisyonu); 84.66 pozisyonundaki makinaların veya su jeti kesme makinalarının iş gören kısımlarını veya
işlenecek parçayı ayarlamaya mahsus özel tertibat, optik aletler (optik bölücüler gibi) ile mücehhez
olanlar dahil, fakat tamamen optik aletlerden (merkezi hizaya getirmeye mahsus teleskoplar gibi) sayılan
tertibat hariç; hesap makinaları (84.70 pozisyonu); vanalar ve diğer muslukçu eşyası (84.81 pozisyonu);
84.86 pozisyonundaki makine ve cihazlar (hassaslaştırılmış yarı iletken maddelerin üzerine devre
taslaklarının çizilmesi veya yansıtmasına mahsus cihazlar dahil)” hükmünü amirdir.

Ayrıca, benzer eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin ülke örneklerinin incelenmesi neticesinde:
AB BTI veri tabanında yapılan incelemede DEBTI31373/21-1; DEBTI8320/18-1; DE12623/13-1;
DEM/5282/05-1; GB119224487 BTI’lerde içten yanmalı motorlarda kullanılan termostat cinsi eşyaların
8481.80.51 KN sınıflandırıldığı ve yine ABD CROSS veri tabanında yapılan incelemede NY N270840;
NY N260174; NY N011182; NY a89858 sınıflandırma kararlarında araçlarda kullanılan termostat cinsi
eşyaların 8481.80 tarife alt pozisyonunda sınıflandırıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda izah edilen gerekçelere istinaden içten yanmalı motorların soğutma sistemlerinde kullanılan
ve termostat olarak bilinen eşyaların; motor bloğu içinde pompa yardımıyla sürekli olarak dolaşan
soğutma sıvısı sıcaklığının ideal çalışma sıcaklığını geçmesi durumunda radyatöre gitmesini ya da
düşmesi durumunda radyatöre gitmemesini sağlayan parça olduğu, eşyanın bünyesinde sıcaklığı algılayan
bimetal elaman olmakla birlikte termostatik elemanın su akımın başlatılması veya kapatılması için yay ve
plakayı harekete geçirdiği, eşyanın temel görevinin soğutma sıvısı akışının açılıp kapatılması olduğundan
90.32 tarife pozisyonu açıklamalarında geçen “Termostat yoluyla kontrol edilen valfler (84.81
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pozisyonu)” hükmüne ve Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 istinaden TERMOSTAT cinsi eşyaların
8481.80.51.00.00 GTİP’inde sınıflandırılmasının uygun ve yerinde olduğu değerlendirilmiş olup,
talebiniz olumlu değerlendirilmemiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.

Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
T.C. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrükler Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine


