
                                      MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 
 

 info@evrim.com | www.evrim.com 

 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :17474625-109 

Konu :Asma Tavan Paneli 

25.11.2019 / 49712808 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 18.10.2019 tarih ve 

48654481 sayılı yazıda, bağlantıları Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde işlem görmekte olan 

"Mineral Ceiling Tiles" ve benzer ticari isimli asma tavan paneli cinsi eşyaların gümrük tarife 

istatistik pozisyonunun tespitinde Lara Sisteminde yapılan incelemede farklı 

laboratuvarlarda tespit edilen farklı GTİP'ler bulunduğu görüldüğünden, bu eşyanın 

sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı, Gümrük Laboratuvarlarında uygulama birliğinin 

sağlanması ve GTİP tespitinde yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen, konuya dair 

Genel Müdürlüğümüz değerlendirmesi talep edilmektedir. 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 68.06 tarife pozisyonu Cüruf yünü ve kaya yünü 

başlığı altındaki açıklama notlarında; "...Bu pozisyon, aynı zamanda “seramik lifler” olarak 

bilinen “alumina-silikatlar” sınıfını içine alır. Bunlar, bazen küçük miktarlarda diğer 

oksitlerden zirkonyum oksitler, krom oksitler, borik oksitlerin eklenmesi ile değişik 

oranlarda alumina ve silika karışımının eritilerek ve eriyen lif kütlelerinin üflenmesi veya 

sıkılması ile şekillendirilir. 

.... Yukarıda sözü edilenlerin hepsi ateşe dayanıklı ve çok iyi ısı yalıtımı ile ses 

yalıtımı olan ve sesi geçirmeyen ürünlerdir. Bunlar dökme halde de olsa bu pozisyonda yer 

alır." denilmektedir. 

22.03.2016 tarihli ve 29661 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği 

(Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:3) eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama 

Notlarının 6806.90.00 KN koduna ilişkin açıklamada "68.06 pozisyonundaki Armonize Sistem 

açıklama notlarında yıldız işaretini takip eden metne bakınız." denilmektedir. 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 68.06 tarife pozisyonu açıklama notlarında, yıldız 

işaretini takip eden ikinci paragrafta da "...Yukarıda sözü edilen ürünler veya karışımlardan 

yapılan ve genellikle düşük yoğunluktaki mamuller (bloklar, tabakalar, tuğlalar, borular, 

silindir kabukları, şeritler, tamponlar, vb.) de bu pozisyonda yer alır. Bunlar kütleler 

halinde suni olarak renklendirilmiş, yanmaz maddelerle sıvanmış, metal bir çerçeve ile veya 

kağıtla yüzeyi kaplanmış da olabilir." İfadeleri yer almaktadır. 

Bu kapsamda, yalıtım malzemesi olarak kullanılan mezkur eşyanın, cüruf yünü, kaya 

yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları) haricinde başka bir 
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madde içermemesi durumunda 6806.10.00.00.00 GTİP'inde, mineral yünle beraber, işbu yazı 

konusu eşyada olduğu gibi perlit, kaolin, selüloz, nişasta, kireç taşı gibi maddeleri içermesi, 

ısıyı tecrit edici, sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici özellikte eşyalardan olması halinde 

ise 6806.90.00.00.19 GTİP'inde sınıflandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 

Gereği:    Bilgi: 

Orta Akdeniz Gümrük ve  Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğüne 

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
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