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DAĞITIM YERLERİNE 

 
İlgi (a)’da kayıtlı yazınız konusu “Ethephon Tech Min 85” isimli eşyanın sınıflandırılması 

hususunda ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantısı 

Laboratuvar Müdürlüklerinin görüşleri istenmiş, alınan cevabi yazıların değerlendirilmesi neticesinde; 

  

CAS numarası 16672-87-0 ve IUPAC adlandırması (2-chloroethyl)phosphonic acid olan 

“Ethephon Tech Min 85” ticari isimli eşyanın, kimyasal yapısının fosfonik aside bağlı bir 

monokloroetil- molekülü ihtiva ettiği, dolayısıyla, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2931.39.90 -Diğer 

organo fosfor türevleri, -- Diğerleri, ---Diğerleri tarife pozisyonunda değerlendirilmesi gerektiğinin 

açık olduğu, ayrıca Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Veri Bankası ECICS’te aynı 

CAS numaralı bahse konu kimyasalın 2931.39.90 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı; 

  

Bununla birlikte, söz konu kimyasalda monokloroetil- grubunun doğrudan fosfor atomuna 

bağlı olması ve 2931.39.90.00.51 gümrük tarife istatistik pozisyonunun: Fosfor atomuna bağlı bir 

metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva 

etmeyenler olarak açılmış olması, her ne kadar etil grubunda bir hidrojen ile bir klor atomu yer 

değiştirmiş olsa da bahse konu kimyasal maddenin etil grubu ihtiva ettiği ve daha fazla karbon atomlu 

grup ihtiva etmediği açık olduğundan, anılan GTİP’in 2931.39.90.00.69 ---- Diğerleri gümrük tarife 

istatistik pozisyonuna nazaran kimyasal maddeyi daha özel tanımlayan bir pozisyon olduğu göz önüne 

alındığında; 

 

Yukarıdaki açıklamalar ve Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kuralların 6 ıncı maddesinin 

beraber değerlendirilmesi neticesinde bahse konu eşyanın, “Diğer organo-inorganik bileşikler, Diğer 

organofosfor türevleri, Diğerleri, Diğerleri, Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya 

izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)” 2931.39.90.00.51 

GTİP’inde değerlendirmesi uygun bulunmuştur. 

  

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

Dağıtım: 

Gereği: 

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

 

Bilgi: 

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 


