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İlgi : Uludağ Güm. Tic. Böl. Md.nün 17.07.2018 tarihli ve 35925934 sayılı yazısı. 

          İlgide kayıtlı yazıda özetle, TGTC'nin 5903.90.91 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılacak eşyanın 

ayrım kriterinin belirlenmesinde, alt pozisyon metninde geçen "Ön yüzünü teşkil eden dokumaya 

elverişli maddesi selüloz türevleri veya diğer plastik maddelerle:" ifadesinde geçen ön yüzün tespitinin 

nasıl yapılacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu, 59.03’ün alt pozisyon açılımlarına göre dokunmuş 

mensucat üzerine termoplastik (PVC ve poliüretan dışında) uygulanan zeminin ön yüz olarak 

değerlendirilmesi durumunda eşyanın GTİP'i 5903.90.91.90.00 olurken, arka yüz olarak 

değerlendirildiğinde 5903.90.99.90.00 olduğu ve 2018/11975 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın V 

sayılı listesinde 5903.90.99 "içinde mikro küresel tanecikler bulunan suni plastik bir malzeme ile bir 

yüzü sıvanmış veya kaplanmış, örülmüş veya dokunmuş mensucat" tanımının yer alması, ayrıca 

5903.90.91.90.00 GTİP'inde "Yalnız Dokuma Brandalar" tanımlı eşya için Dampinge Karşı Vergi 

uygulaması sebebiyle bu ayrımın önem kazandığı ifade edilmektedir. 

          Bilindiği gibi, plastiklerin dokumaya elverişli maddelerle olan karışımlarında sınıflandırmanın nasıl 

yapılacağı 39. fasıl genel açıklamalarında, 59. fasıl notlarında, 56.03 ve 59.03 tarife pozisyonu açıklama 

notlarında yer almaktadır. Bahse konu İzahname hükümlerine göre örneğin; dokumaya elverişli 

mensucatla birleştirilmiş olan ve dokumaya elverişli mensucatın sadece mesnet olarak kullanıldığı 

gözenekli plastikten deri benzeri levhalar, yapraklar ve şeritler 39.21'de sınıflandırılacaktır. 

          TGTC'de "Ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddesi selüloz türevleri veya diğer plastik 

maddelerle:" şeklindeki 5903.90.91 alt pozisyon metninin AB Kombine Nomanklatüründeki 

karşılığında, "With cellulose derivatives or other plastics, with the fabric forming the right side" 

denilmektedir. 

          Diğer taraftan, 5903.90.99 "- - - Diğerleri" alt pozisyonunun, 5903.90.91 tarife alt pozisyonu 

haricinde kalan (PVC ve poliüretan dışında) plastiklerle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş eşyayı 

içereceği tarife tekniği gereği zaten öngörülebilmektedir.  

          Bu bağlamda, her iki alt pozisyon metni ve bu alt pozisyonlardan düzenlenmiş örnek AB bağlayıcı 

tarife bilgileri birlikte değerlendirildiğinde; 5903.90.91 alt pozisyonunda sınıflandırılacak mensucatın, 

59.03 tarife pozisyonunun gereği olarak plastikle sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş 

olmanın yanı sıra ön yüzünü teşkil edecek bir mensucat tabakasını daha içermesi gerektiği yani, iki 

tabakası dokumaya elverişli madde, bir tabakası da "selüloz türevleri veya diğer plastik maddeler olan" 

üç katmandan oluşan bir mensucat olması, buna mukabil bir yüzü (PVC ve poliüretan dışında) 

plastiklerle sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş telanın 5903.90.99 tarife alt pozisyonunda 

sınıflandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. 
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