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İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 

2017 yılma ait Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasıl 39, alt istatistik pozisyonlarında; 

39.01 Etilen polimerleri (ilk şekillerde): 

3901.10            - Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen: 

3901.10.10.00.00 - - Lineer polietilen 

                             - - Diğerleri 

3901.10.90.00.11 - - - Alçak yoğunluk polietilen 

3901.10.90.00.12 - - - Polietilen kompaundları 

3901.10.90.00.19 - - - Diğerleri 

3901.20             - Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen: 

3901.20.10.00.00 - - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 

23°C'de  özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, - 50 mgr./kg. veya daha az 

aluminyum,- 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum, - 2 mgr./kg. veya daha az krom, - 2 

mgr./kg. veya daha az demir, - 2 mgr./kg. veya daha az nikel, - 2 mgr./kg. veya daha az 

titanyum  ve - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen  

imaline mahsus) 

                               - - Diğerleri 

3901.20.90.00.11 - - - Yüksek yoğunluk polietilen 

3901.20.90.00.12 - - - Polietilen kompaundları 

3901.20.90.00.19 - - - Diğerleri 

3901.30.00.00.00 - Etilen-vinil asetat kopolimerleri 

3901.40.00.00.00 - Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar  



şeklinde bir düzenlemeye gidildiği görülmekledir. 

             3901.10.10.00.00 ve 3901.40.00.00.00 GTİP’ de yer alan eşyaların ortak 

özelliğinin, etilen-alfa-olefın kopolimeri olması, etilen-alfa-olefin kopolimerlerini 

ayırmada tek kriter  

  
ise alfa olefin monomerinin oranıdır. 

             Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin, Genel Açıklamalar (Polimer 

Kısaltmaları) da; Şu da belirtilmelidir ki, ticari polimerler bazen kısaltmalarında 

gösterilen monomer ünitelerinden daha fazlasını içerirler (esasen bir etilen 

polimeri olan ve alfaolefin monomer ünitelerinden az miktar (çoğu zaman % 

5’ den fazla) içeren lineer alçak-yoğunluk polietilen (LLDPE) gibi), ifadesi yer 

almaktadır. 

  

  

  

             2017 yılına ait Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Fasıl 39’ da; 3901.40.00.00.00 

etilen-alfa-olefin kopoümerleri, özgül kütlesi 0,94’ ten az olanlar istatistik 

pozisyonunun ilave edilmesinden sonra; 15 Şubat 2017 Tarihli, 29980 Mükerrer sayılı 

Gümrük Tebliği Seri No: 3’ te, Bu pozisyon özgül kütlesi 0,94’ ten az ağırlıkça % 25 

veya daha yüksek oranda (en çok % 50 olabilir) alfa-olefın monomerleri içeren Lineer 

Alçak Yoğunluk Etilen- Alfa Olefin Kopobinerleri (LLDPE) ve diğer kopoümerleri 

(plastomerler) de kapsar ifadesinin ilave edildiği görülmektedir. 

              Laboratuvar Müdürlüğümüz Temel Kimya-Polimer Biriminde; 2017 yılına ait 

Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasıl 39, alt istatistik pozisyonlarında yer alan 

3901.40.00.00.00 Etilen-alfa-olefin kopoümerleri, özgül kütlesi 0,94’ ten az olanlar 

istatistik pozisyonunun yer aldığının görülmesinden sonra; 

% 5’ e kadar alfa olefin içeren Etilen-alfa olefin kopolimerlerin 3901.10.10.00.00 Lineer 

polietilen, % 5-25 arası alfa-olefin içeren Etilen-alfa-olefin içeren kopolimerlerin 

3901.40.00.00.00 Etilen-alfa-olefin kopoümerleri, özgül kütlesi 0,94’ ten az olanlar, 

% 25-50 arasında alfa olefin içeren etilen-alfa-olefin kopolimerlerin ise 

3901.90.80.00.11 Etilen-propilen kopoümerleri olacak şekilde bir görüş 

oluşturulmuştur. 

Ancak; 15 Şubat 2017 Tarihli, 29980 Mükerrer sayılı Gümrük Tebliği Deri No; 3’ te yer 

alan özgül kütlesi 0,94’ ten az, ağırlıkça % 25 veya daha yüksek oranda (en çok % 50 

olabilir) alfa-olefîn monomeri içeren Lineer Alçak Yoğunluk Etilen-Alfa-OIefin 

Kopoümerleri (LLDPE) ve diğer kopoümerleri (plastomerler) de kapsar ifadesinin yer 

aldığının görülmesinden sonra; 

% 25’ e kadar alla-olefn içeren Etilen-alfa-olefin kopolimerlerin 3901.10.10.00.00 

Lineer polietilen (LLDPE), 

% 25-50 arasında Alfa-Olefîn içeren Etilen-Alfa-Olefin Kopolimerlerin ise 

3901.40.00.00.00 Etilen-alfa-olefin kopoümerleri, özgül kütlesi 0,94’ ten az olanlar 

istatistik pozisyonunda uygulamaya başlanmıştır. 



       Gümrük Laboratuvarları arasında yeknesaklığın sağlanması için; Konunun bir kez 

de Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce incelenerek bu konuda tüm Gümrük 

Laboratuvarların bilgilendirilmesi hususunda; 

        Bilgi ve gereğini arz ederim. 

 


