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DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) Uludağ GDTBM'nin 25.05.2018 tarihli ve 34636884 sayılı yazısı. 

 b) Uludağ GDTBM'ye muhatap 01.06.2018 tarihli ve 34778241 sayılı yazımız. 

 c) Ege GDTBM'nin 10.08.2018 tarihli ve 36579161 sayılı yazısı. 

 ç) Ege GDTBM'ye muhatap 26.10.2018 tarihli ve 38227942 sayılı yazısı. 

 d) Ege GDTBM'ye muhatap 06.02.2020 tarihli ve 52077538 sayılı yazımız. 

 e) Ege GDTBM'nin 02.03.2020 tarihli ve 52765138 sayılı yazısı. 

 f) Ege GDTBM'nin 11.05.2020 tarihli ve 54294972 sayılı yazısı. 

 g) Ege GDTBM'nin 03.09.2020 tarihli ve 57122522 sayılı yazısı. 

İlgi (c) ila (g)'de kayıtlı yazılar konusu "Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası" olarak tanımlı eşya 

için Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne BTB başvurusunda bulunulmuş, söz konusu eşya 

için 7307.91.00.00.00 GTİP'inden TR350000180038 referans numaralı BTB düzenlenmiş, anılan 

BTB'nin iptaline yönelik Ateş Çelik İnş. Taah. Proj. Müh. San. firmasınca 18.01.2019 tarihinde İzmir 4. 

İdare Mahkemesine dava açılmış, İzmir 1. Vergi Mahkemesinin 10.10.2019 tarih ve E:2019/122, K: 

2019/1470 sayılı kararında söz konusu BTB'nin iptaline karar verilmesi üzerine, anılan Bölge 

Müdürlüğü Hukuk Grup Başkanlığınca yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna gidilmiş ve Bölge 

Müdürlüğünce İdari Yargılama Usulü Kanunu 28/1 maddesi gereğince ilgili BTB iptal edilmiştir. 

Bu defa, ilgili firmaca 07.08.2020 tarihli dilekçeleri ile "Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası" 

olarak tanımlanan eşya için 7308.90.98.00.18 GTİP'inden TRB350000200074 referans numarası ile 

BTB Başvurusunda bulunulduğu ve ilgili Bölge Müdürlüğünce oluşturulan heyet tarafından 25.08.2020 

tarihinde yapılan toplantı neticesinde aynı eşya için Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğünce 7307.91.00.00.00 GTİP'li TR160000180016 referans numaralı BTB düzenlendiğinden 

hareketle uygulamada birliğin sağlanması açısından konu bir kez daha Genel Müdürlüğümüze intikal 

ettirilmiştir. 

İlgili mahkeme kararında "... boru tanımına uyan iki eşya çaplarını birleştirmek üzere kullanılan flanş 

cinsi eşya olduğu ve bu haliyle 73.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği ileri sürülmekte 



ise de; dosyada mevcut teknik ve bilimsel görüş raporunda da belirtildiği üzere, bağlantı parçası 

olduğu sabit bulunan eşyanın tarifede yer alan yorum kuralları gereği, bağladığı rüzgar kulesi gövde 

parçalarının tamamlanmış halde içerisinin boş olmayıp, kapı, merdiven, asansör, elektrik kabloları gibi 

yapı unsurlarını içermesi nedeniyle yukarıda anılan tarifenin 73.fasıl genel açıklama notlarında yer 

alan boru tanımına uymaması, rüzgar kulesi bağlantı halkası ticari tanımlı eşyanın aynı kulenin farklı 

bölgelerindeki gövde parçalarının birleştirilmesi için bile farklı ölçülere sahip olması, standart 

üretilmeyip inşa edilecek rüzgar türbin kulesinin boyuna ve genişliğine bağlı olarak özel olarak 

tasarlanıp imal edilmesi karşısında, bitirilmiş ve aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici özelliklerini 

da taşıması nedeniyle, demir ve çelikten boru bağlantı parçası olarak değil, inşaatta kullanımak üzere 

tasarlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri, tanımını içeren 

73.08. Pozisyonunun, 7308.90.98.00.18 alt pozisyonunda ---Diğerleri olarak sınıflandırılması 

gerekirken, aksi yönde bağlayıcı tarife bilgisi verilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık 

görülmemiştir." denilmektedir. 

Bu itibarla yapılan değerlendirme neticesinde, ilgili mahkeme kararı ile Ege Gümrük ve Dış Ticaret 

Bölge Müdürlüğünce iptal edilen TR350000180038 referans numaralı BTB konusu eşya ile Uludağ 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzenlenen TR160000180016 referans numaralı BTB 

konusu eşyanın [ilgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılara konu] benzer olduğu göz önüne alındığında 

TR160000180016 referans numaralı BTB'nin de iptal edilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 

DAĞITIM: 

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 


