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EK

Sıra No Eşyanın Tanımı Sınıflandırma
(KN kodu) Gerekçeler

1

Ürün aşağıdak� b�leşenlerden
oluşur (ağırlıkça %):
-Balık yağı 99,7307,
-Tokoferol 0,1885,
-Ayç�çek yağı 0,0808,
Balık yağı, aşağıdak� balık
fam�lyalarından üret�lm�ş
yağların karışımıdır: Ançüez,
osmer�dae, �stavr�tg�ller,
hams�g�ller, alabalıkg�ller ve
uskumrug�ller. Balık yağı, balık
karac�ğer� yağı değ�ld�r.
Tokoferoller, l�p�t
oks�dasyonunu önlemek �ç�n
balık yağına kasıtlı olarak
eklen�r. Ayç�çek yağı,
tokoferoller�n balık yağına
karıştırılmasından önce b�r
taşıyıcı ve hac�m artırıcı olarak
�şlev görür. Ayrıca, ayç�çek
yağı, tokoferoller�n balık
yağına karıştırılması süres�nce
düzgün b�r şek�lde
çözünmes�n� sağlar.
Ürün, yumuşak jelat�n
kapsüller�n üret�m�nde
kullanılmak üzere dökme
olarak sunulmaktadır.

1517.90.99 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 15.17,
1517.90 ve 1517.90.99 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Ürün, balık yağı �le ayç�çek yağının
b�r karışımı olması sebeb�yle,
poz�syon metn� hayvansal ve b�tk�sel
yağların karışımına �z�n
vermed�ğ�nden, balık yağı olarak
15.04 poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Hayvansal ve b�tk�sel yağların
yen�leb�l�r karışımları 15.17
poz�syonunda sınıflandırılmalıdır (AS
İzahnames�n�n 15.17 poz�syonu
açıklama notlarının �lk paragrafının 3.
maddes�ne bakınız).
Bu sebeplerle ürün, hayvansal ve
b�tk�sel yağların yen�leb�l�r karışımı
olarak 1517.90.99 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

2

Etken maddes� S-Adenoz�l–L-
Met�yon�n (‘SAMe’) olan 400
mg S-Adenoz�l–L-Met�yon�n
d�sülfat p-toluensülfonat �çeren
tablet şekl�nde b�r ürün.
Ürün ayrıca küçük m�ktarlarda
m�krokr�stal�n selüloz,
magnezyum h�droks�t, stear�k
as�t, magnezyum stearat,
susuz kollo�dal s�l�ka, kals�yum
oks�t ve kaplama maddeler�
�çer�r.
Ürün, karac�ğer�n normal
�şlev�n� kolaylaştıran, vücut
detoks �şlemler�ne yardımcı
olan ve genell�kle ruhsal
sağlığı destekleyen b�r gıda
takv�yes� olarak kullanılmak
üzere sunulmaktadır.
Öner�len günlük doz b�r
tablett�r. Ürün dökme olarak
sunulmaktadır.

2106.90.92 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 21. Faslın
5 no.lu ek notu �le 21.06, 2106.90 ve
2106.90.92 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Tablet başına etken madde, ‘SAMe’,
�çer�ğ� hastalıkların veya
rahatsızlıkların önlenmes� ve tedav�s�
�ç�n uygun değ�ld�r. Bu sebeple, 30.04
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Sonuç olarak ürün, başka yerde
bel�rt�lmeyen veya yer almayan gıda
müstahzarıdır (AS İzahnames�n�n
21.06 poz�syonu açıklama notlarının
�k�nc� paragrafının 16. Maddes�ne
bakınız).
Bu sebeple ürün, başka yerde
bel�rt�lmeyen veya yer almayan gıda
müstahzarı olarak 2106.90.92 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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3

Beyaz part�küller �çeren, �nce
bej granüllerden oluşan,
dökme olarak sunulan b�r
ürün.
-Ürün aşağıdak�ler� �çer�r:
-met�yon�n,
-s�st�n,
-kals�yum pantotenat,
-t�am�n klorh�drat,
-pr�doks�n klorh�drat,
-para-am�nobenzo�k as�t,
-darı özü (Pan�cum
m�l�aceum),
-buğday tohumu özü,
-tıbb� maya,
-dem�r,
-ç�nko,
-bakır (kompleks bakır)
ve yardımcı maddeler.
İler� üret�m proses�nde, ürün
kapsüllere konulmak üzere
homojenleşt�r�l�r.
Ürün, saç dökülmes�n�
durduran, saç uzamasını
destekleyen gıda takv�yes�
olarak kullanılmak üzere
sunulmaktadır. Ayrıca, ürün,
kuru ve pullu c�lt, kaşıntı ve
sebore vakalarını �y�leşt�r�c� ve
tırnakları güçlend�r�c� olarak da
sunulmaktadır.

2106.90.92 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 21.06,
2106.90 ve 2106.90.92 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Ürün, sağlıklı saç ve tırnak uzamasını
uyarmak �ç�n gerekl� olan temel
bes�nler� (prote�nler, esans�yel
v�tam�nler ve m�neraller) �çeren
dökme halde müstahzardır. Bu
sebeple, 30.03 poz�syonunda
sınıflandırılmaz (AS İzahnames�n�n
30.03 poz�syonu açıklama notlarının
üçüncü ve altıncı paragraflarına
bakınız).
Sonuç olarak ürün, başka yerde
bel�rt�lmeyen veya yer almayan gıda
müstahzarıdır (AS İzahnames�n�n
21.06 poz�syonu açıklama notlarının
�k�nc� paragrafının 16. maddes�ne
bakınız).
Bu sebeple ürün, başka yerde
bel�rt�lmeyen veya yer almayan gıda
müstahzarı olarak 2106.90.92 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.

4

% 93 yağ as�d� et�l ester�n�n
yanı sıra % 7 ol�gomer ve
kısm� gl�ser�tlerden oluşan
soluk sarı, sıvı b�r ürün.
Ürün, hams�, sardalya ve
uskumru g�b� balık türler�nden
elde ed�len balık yağlarından
yapılmaktadır. Üret�m proses�,
raf�nasyon, h�drol�z, et�l
esterleşt�rme ve
fraks�yonlamadan oluşur.
H�drol�z ve et�l esterleşt�rme
sırasında tr�gl�ser�tler yağ as�d�
et�l esterler�ne dönüştürülür.
Ürün, gıda, yem ve �laç
endüstr�s�nde �ler� �şlemler �ç�n
tasarlanmıştır. 190 kg
kapas�tel� çel�k var�llerde
koruyucu atmosferde
paketlen�r ve sevk ed�l�r.

2106.90.92 Sınıflandırma GYK 1 �le 6, 38. Fasılın
1(b) notu �le 21.06, 2106.90 ve
2106.90.92 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Ürün, esas olarak, yağ as�tler�n�n
gl�serolle değ�l etanolle
esterleşt�r�lmes�yle elde ed�len et�l
esterlerden oluştuğu �ç�n 15.16
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Sadece yen�den esterlenm�ş
tr�gl�ser�tler bu poz�syonda yer
aldığından, ürünün geç�rm�ş olduğu
�şlemler 15.16 poz�syonunda �z�n
ver�len �şlemler� aşmaktadır (AS
İzahnames�n�n 15.16 poz�syonu
açıklama notlarının (B) paragrafının
2. Maddes�ne bakınız).
Ayrıca, yağ as�d� et�l esterler�,
hayvansal veya b�tk�sel katı ve sıvı
yağlardan değ�ld�r (AS İzahnames�n�n
15. faslının genel açıklama notları (A)
bend�n�n �k�nc� paragrafına bakınız).
Ürün, �nsan gıdalarının
hazırlanmasında kullanılacak türde
olup, bes�n değer� �ht�va ett�ğ�nden
38. Fasılda sınıflandırılmaz (38. Fasıl
1 (b) notuna bakınız).
Bu sebeplerle ürün, d�ğer gıda
müstahzarı olarak 2106.90.92 KN
kodunda sınıflandırılmıştır
(2106.90/37 no.lu DGÖ AVİ’s�ne de
bakınız).
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Ürün, aşağıdak� b�leşenlerden
oluşur (ağırlıkça %):
-su 41,6,
-şeker 18,1,
-gl�ser�n 15,1,
-s�tr�k as�t 13,9,
-maltodekstr�n 4,1,
-askorb�k as�t 3,0,
-stev�ol gl�koz�tler 1,8,
-doğal aroma ver�c� 1,1,
-az m�ktarda B6, B12 ve fol�k
as�t (B9) v�tam�nler�
Ürün, seyrelt�ld�kten sonra
gıda takv�yes� olarak
kullanılan, alkolsüz, aromat�ze
ed�lm�ş ve renklend�r�lm�ş b�r
sıvıdır. Doğrudan �ç�leb�l�r
değ�ld�r.
Ürün, bağışıklık s�stem�n�
desteklemek ve �nsan
vücuduna enerj� sağlamak �ç�n
kullanılmak üzere
sunulmaktadır. Ürünün günlük
dozu 2 ml olup, tüket�mden
önce seyrelt�lmel�d�r. Böyle b�r
günlük doz 40 mg C v�tam�n�, 1
mg B6 v�tam�n� 200 µg fol�k
as�t ve 2 µg B12 v�tam�n� �çer�r.
Ürün, 60 ml l�k plast�k ş�şede
damlalık �le perakende satışa
sunulmaktadır.

2106.90.98 Sınıflandırma GYK 1 �le 6 �le 21.06,
2106.90 ve 2106.90.98 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Ürünün kullanılacağı spes�f�k
hastalıklar, rahatsızlıklar veya onların
semptomları bel�rt�lmed�ğ�nden 30.
Fasılda sınıflandırılmaz. Bu sebeple,
ürün, 30. Faslın 1 no. lu ek notunun
b�r�nc� paragraf (a) maddes�n�n
gerekler�n� yer�ne get�rmemekted�r.
Ürün doğrudan �ç�leb�l�r olmadığı �ç�n
22. Fasılda �çecek olarak
sınıflandırılmaz (KN �zahnames� 22.
fasıl açıklama notlarının genel
açıklamalar �k�nc� paragrafının �k�nc�
cümles�ne bakınız).
Ürün, tatlandırıcı, çeş�tl� v�tam�nler ve
yüksek m�ktarda gl�ser�n �çer�r. Bu
sebeple, 2106.90.30 �la 2106.90.59
altpoz�syonları kapsamındak� bas�t b�r
şeker şurubundan daha karmaşık
kompoz�syona sah�pt�r (AS
�zahnames� 21.06 poz�syonu
açıklama notlarının 12. Maddes�ne
bakınız).
Amaçlanan özel kullanımı, perakende
satış �ç�n gıda takv�yes� olarak
ambalajlanması ve et�ketlenmes� �le
de göster�lm�şt�r. Ürünün nesnel
karakter�st�ğ� ve özell�kler�nden
anlaşıldığı üzere, özell�kle
kompoz�syonunun yanı sıra sunum
şekl�nden, ürünün, şeker şurubunda
olduğu g�b� daha genel b�r
kullanımdan z�yade bağışıklık
s�stem�n� desteklemek �ç�n spes�f�k b�r
kullanıma yönel�k olarak tasarlandığı
açıktır.
Bu sebeplerle, ürün d�ğer gıda
müstahzarı olarak 2106.90.98 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.

6

Ürün aşağıdak� b�leşenlerden
oluşur (ağırlıkça %):
- et�l alkol 70,
- benz�n (otomot�v benz�n�) 30,
(TS EN 228’e uygun)
Ürün, motorlu taşıtlar �ç�n yakıt
üret�m�nde hammadde olarak
kullanılmaktadır.
Dökme olarak taşınmaktadır.

2207.20.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 22. Fasıl
11 no. lu Ek Notu �le 22.07 ve
2207.20 kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Ürün, et�l alkol ve benz�n�n (otomot�v
benz�n�) b�r karışımıdır. Üründe
bulunan benz�n yüzdes� onu �nsan
tüket�m� �ç�n elver�şs�z hale
get�rmekte, ancak sına� amaçlar �ç�n
ürünün kullanılmasına engel teşk�l
etmemekted�r (AS �zahnames�n�n
22.07 poz�syonu açıklama notlarının
dördüncü paragrafına bakınız).
Bu sebeple ürün, denatüre ed�lm�ş et�l
alkol olarak 2207.20.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Ürün, hac�m �t�bar�yle alkol
dereces� % 4 �la % 6 arasında
olan alkollü sıvıdan
oluşmaktadır.
Fermente ed�lm�ş elma
suyunun, damıtılmış et�l alkol,
soda, şeker, s�tr�k as�t, aroma
ver�c�ler, koruyucu (E 202),
kafe�n ve renklend�r�c�lerle
(E102, E124) karıştırılmasıyla
üret�lmekted�r.
Fermente ed�lm�ş elma suyuna
damıtılmış et�l alkol eklenmes�
ürünün alkol dereces�n� artırır:
Hac�mce %18’l�k (11,17 l�tre
alkol) 62,05 l�tre fermente
ed�lm�ş elma suyu, hac�mce %
28,28 (10,73 l�tre alkol) ‘l�k
37,95 l�tre damıtılmış et�l alkol
�le karıştırılır. Üründek� toplam
alkol �çer�ğ�n�n % 51’� fermente
ed�lm�ş alkol ve % 49’u
damıtılmış alkol m�ktarıdır.
Elde ed�len karışıma soda
eklenerek hac�m �t�bar�yle alkol
dereces� % 4 �la % 6 arasına
seyrelt�l�r. Ayrıca, şeker, s�tr�k
as�t, koruyucu (E 202), kafe�n,
renklend�r�c� (E 102, E 124) ve
aroma ver�c�ler (mango, rom,
çarkıfelek meyves� g�b�) de
�lave ed�l�r.
Ürün, kokteyl üret�m�nde
kullanılmak üzere
sunulmaktadır. Koku ve tat,
alkollü, as�d�k ve şekerl�d�r.
Ürün, �nsan tüket�m� �ç�n ve
muhtevası 2 l�trey� geçmeyen
kaplarda perakende satışa
sunulmaktadır.

2208.90.69 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 22.08,
2208.90 ve 2208.90.69 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Ürüne eklenen maddeler, fermente
ed�lm�ş elma suyunun karakter�st�ğ�
ve özell�kler�nde kayba neden
olduğundan, ürün, 22.06 (AS
�zahnames� 22.06 poz�syonu
açıklama notlarına bakınız)
poz�syonuna g�ren ürünün karakter�
�le örtüşmeyen b�r alkollü �çecekt�r.
22.06 poz�syonundak� ürünler�n
karakter�n� bel�rleyen yüzdece b�r
çoğunluk kuralı olmadığından, gerçek
şu k�, damıtılmış alkolün, hac�mce
veya yüzde olarak fazla olmaması,
üründe bulunan alkolün %49’unu
teşk�l etmes�, ger� kalan %51’�n�n
fermantasyon proses� sonucunda
oluşan alkol olması b�r sınıflandırma
kr�ter� değ�ld�r.
Sonuç olarak, alkollü b�r �çeceğe
benzer nesnel karakter�st�k gösteren
ürün olması ve artık, bel�rl� b�r meyve
veya b�tk�n�n fermantasyonu �le elde
ed�lm�ş ürünlerden olmaması
neden�yle 22.06 poz�syonunda
sınıflandırılmaz.
Bu sebeplerle ürün, muhtevası 2
l�trey� geçmeyen kaplarda olanlardan,
d�ğer alkollü �çecekler olarak
2208.90.69 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

8

Ürün, hac�m �t�bar�yle alkol
dereces� % 15 olan alkollü
sıvıdan oluşmaktadır.
Ağırlıkça % 93.4 sakkaroz
(kuru maddede % 96.7
sakkaroz), prote�n, eser
m�neraller, l�f ve sudan oluşan,
şeker pancarı ekstraktının
fermente ed�lmes�yle
üret�lmekted�r.
Fermantasyon �şlem� su ve
maya �laves�yle gerçekleşt�r�l�r
ve %15’l�k alkol �çer�ğ�ne
ulaşana kadar devam ed�l�r.
Daha sonra maya
sed�mentasyon ve
m�krof�ltrasyon �le uzaklaştırılır.
Ürünün alkol dışında özel b�r
tadı ve kokusu yoktur.
Ürünün, alkollü �çecekler�n
formülasyonunda baz olarak
kullanılması amaçlanmıştır.
Ürün, dökme olarak
sunulmaktadır.

2208.90.99 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 22.08,
2208.90 ve 2208.90.99 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Şeker pancarı ekstraktı nötral ham
şekerd�r ve bu sebeple ürün, bel�rl� b�r
meyveden veya doğal üründen
üret�len �çeceğ�n tadına, kokusuna
ve/veya görünümüne sah�p olamaz.
Sonuç olarak, 22.06 poz�syonundak�
ürünün karakter�st�kler� elde ed�lemez,
fakat 22.08 poz�syonundak� et�l
alkolün karakter�st�ğ� kazanılır.
Fermente şeker pancarı ekstraktının
�şlenmes�yle elde ed�len ve alkollü
�çecekler�n formülasyonunda baz
olarak kullanılması amaçlanan,
saflaştırma (m�krof�ltrasyon dah�l)
sonucunda renk, koku ve tat
açısından nötr olan ürün, 22.08
poz�syonunda sınıflandırılmaktadır.
Bu sebeplerle ürün, 2 l�trey� geçen
kaplarda olanlardan, denatüre
ed�lmem�ş et�l alkolün d�ğerler� olarak
2208.90.99 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Aşağıdak� b�leşenlerden
oluşan koyu kahvereng�, sulu
b�r ekstrakt (ağırlıkça %):
-beta�n 40,
-su 40,
-sakkaroz 2,2,
-kül 3,
d�ğer organ�k b�leşenler
(am�no as�tler ve organ�k
as�tler g�b�).
Ürün şeker pancarı
melasından; f�ltrasyon,
kromatograf�k saflaştırma ve
ardından beta�n
konsantrasyonu �le üret�l�r.
Böylece şeker �çer�ğ� yaklaşık
olarak %60’dan %2’ye azaltılır,
beta�n �çer�ğ� %5’ten %40’a
artırılır.
Ürün sadece s�nd�r�m�
kolaylaştıran ve bağırsak
stab�l�tes�n� koruyan b�r hayvan
yem� prem�ks� olarak kullanılır.
Ürün, 1000 kg l�k kaplarda
paketlenm�ş halde veya
dökme olarak �thal ed�l�r.

2309.90.96 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 23.09,
2309.9 ve 2309.90.96 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Ürün, kayda değer m�ktarda şeker
�çermed�ğ�nden melas olarak 17.03
poz�syonunda sınıflandırılmaz (AS
�zahnames� 17.03 poz�syonu
açıklama notlarının b�r�nc�
paragrafının sondan b�r öncek�
cümles�ne bakınız).
Ürün, yem prem�ks� olarak
kullanımının amaçlanmasıyla b�rl�kte,
melastan kasıtlı olarak üret�lmes�
neden�yle şeker üret�m�n�n d�ğer
artıkları olarak 23.03 poz�syonunda
sınıflandırılmaz (AS �zahnames�
23.03 poz�syonu açıklama notlarının
(D) paragrafına bakınız).
Hayvanlarda s�nd�r�m� artıran b�r yem
prem�ks�, 23.09 poz�syonundak�
hayvan gıdası olarak kullanılan
müstahzarlardandır (AS �zahnames�
23.09 poz�syonu açıklama notlarının
(II) bölümünün (C) paragrafının b�r�nc�
maddes�ne bakınız).
Bu sebeplerle ürün, ‘hayvan gıdası
olarak kullanılan müstahzarlar’
tanımıyla, 2309.90.96 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

10

Termoplast�k pellet şekl�nde
(‘masterbatch’ �s�ml�) ürün
aşağıdak� b�leşenlerden
oluşmaktadır:
- lavanta yağı,
- nane yağı,
- s�tronellal,
- sodyum benzoat,
- pol�mer (Et�len-v�n�l asetat
(EVA) veya düşük yoğunluklu
pol�et�len (LDPE)).
Ürün, plast�k dönüşüm proses�
sırasında uçucu yağları
katmak �ç�n hammadde olarak
kullanılmaktadır. Amaç, bazı
hayvanların plast�k ürünler�
ısırması ve bunlara zarar
vermes�n� önlemekt�r.

3302.90.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 33. Faslın
2 no.lu notu �le 33.02, 3302.90 ve
3302.90.90 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Ürünün pol�mer�k (EVA veya LLDPE)
�çer�ğ� uçucu yağların taşıyıcısı olarak
rol oynadığı �ç�n ürün, 39.01
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Uçucu yağlar ana b�leşend�r ve ürüne
esas karakter�n� ver�r (kem�rgenlere,
term�tlere ve d�ğer hayvanlara karşı
�t�c� özell�klere sah�pt�r).
Bu sebeplerle ürün, sanay��de
hammadde olarak kullanılan koku
veren maddeler�n karışımları ve esası
bu maddeler�n b�r veya daha fazlası
olan karışımlar olarak 3302.90.90 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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B�r kenarının uzunluğu 255
mm’y� geçen, b�r kenarı
emüls�yon �le kaplanmış (esas
olarak alkal�-çözüneb�l�r reç�ne,
b�r veya daha fazla IR
(�nfrared) boya (foto termal
dönüştürücü), çözünürlük
baskılayıcı (renklend�r�c�)) 830
nm dalga boyunda kızılötes�
lazer d�yotlara duyarlı
d�kdörtgen şekl�nde
pozlanmamış alüm�nyum
levhalar (lazer d�yot
hassas�yet�ne sah�p poz�t�f
termal plakalar).
Orta ve büyük ölçekl� baskı
�şlemler� �ç�n CTP (Computer
To Plate teknoloj�s�)
ek�pmanıyla kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. N�ha� ürünün
ömrünü uzatmak �ç�n plakalar,
develope ed�ld�kten sonra
görüntüyü dayanıklı hale
get�rmek �ç�n "p�ş�rme (bak�ng)"
adı ver�len b�r �şlemden
geç�r�l�r.

3701.30.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 37. Faslın
2 no.lu notu �le 37.01 ve 3701.30
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Ürün, ışığa duyarlı malzeme �le
kaplanmış, pozlanmamış b�r fotoğraf
plakasının nesnel karakter�st�kler�ne
sah�pt�r.
37. faslın 2 no.lu notu ‘fotoğrafçılığa
a�t’ tab�r�n� ışığa karşı hassas
yüzeylerde ışık hareket� veya d�ğer
ışın yayma şek�ller�yle doğrudan veya
dolaylı olarak görüleb�len şek�ller
meydana get�rme �şlem� �le �lg�l� olarak
tanımlar.
37. Fasılda yer alan fotoğrafçılık
levhaları, f�lm, kağıt, karton ve
mensucat, ışığa duyarlı malzemeler
üzer�ne gerekl� reaks�yon yaratacak
yeterl� enerj�ye sah�p ışık ve d�ğer ışın
yayma şek�ller�ne hassas olan
herhang� b�r emüls�yonun b�r veya
daha fazla katı �le kaplanmış
maddelerd�r. Örneğ�n;
elektromanyet�k spektrumda yaklaşık
1.300 nanometreden daha uzun
dalga boyuna sah�p olmayan ışınlar
(gama ışını, X-ışını, ultrav�yole ve
yakın kızıl-ötes� radyasyon) ve
yen�den üret�m �ç�n tek renkl� veya
renkl� olsa da nükleer ya da parçacık
ışını (AS �zahnames� 37. Fasıl
açıklama notlarına bakınız). Bu
levhaların hassaslaştırılmış
tabakasının radyasyon hassas�yet�n�n
dalga boyu (830 nm), 37.01
poz�syonunun kabul ed�len dalga
boyu aralığına g�rmekted�r.
37.01 poz�syonundak�
hassaslaştırılmış levhalar 84.42
poz�syonundan har�ç bırakıldığından
dolayı, baskı levhaları olarak
8442.50.00 poz�syonunda
sınıflandırılmaz (AS �zahnames�
84.42 poz�syonu açıklama notlarının
(B) paragrafı ve 3701.30/1 no.lu
AVİ’ye de bakınız).
Bu sebeplerle, herhang� b�r kenarının
uzunluğu 255 mm. y� geçen levhalar,
d�ğer fotoğrafçılık levhaları olarak
3701.30.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Termoplast�k pellet şekl�nde
(‘masterbatch’ �s�ml�) ürün
aşağıdak� b�leşenlerden
oluşmaktadır:
-permetr�n (ISO),
-kek�k yağı,
-karanf�l yağı,
-l�mon yağı
-denatonyum benzoat,
-benzo�k as�t türevler�,
-l�doka�n (INN),
-pol�mer (Et�len-v�n�l asetat
(EVA) veya düşük yoğunluklu
pol�et�len (LDPE)).
Ürün, plast�k dönüşüm proses�
sırasında haşarat öldürücüyü
katmak �ç�n hammadde olarak
kullanılmaktadır. Amaç,
term�tler�n b�tm�ş plast�k
ürünler� ısırması ve bunlara
zarar vermes�n� önlemekt�r.

3808.91.10 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 38.08,
3808.91 ve 3808.91.10 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Ürünün pol�mer�k (EVA veya LLDPE)
�çer�ğ�, haşarat öldürücünün taşıyıcısı
olarak rol oynadığı �ç�n ürün, 39.01
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Üründe uçucu yağlar (kek�k, karanf�l
ve l�mon) eser m�ktarda olduğu �ç�n
33.02 poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Bu sebeple uçucu yağlar, ürünün
esas karakter�ne öneml� b�r katkıda
bulunmamaktadır. Haşarat öldürücü
(permetr�n), ana b�leşend�r ve ürüne
esas karakter�n� ver�r (term�tlere karşı
rol oynar).
Bu sebeplerle ürün, esası pretro�tler
olan haşarat öldürücüler olarak
3808.91.10 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

13

Ürün, aşağıdak� b�leşenlerden
oluşmaktadır (ağırlıkça %):
- h�drokarbonlar (paraf�n�k ve
naften�k ağırlıklı), 94,4
- n-büt�l asetat 5,6
Ürün, boya, vern�k ve
macunları çözmek �ç�n organ�k
karma b�r çözücü olarak
kullanılmak üzere
sunulmaktadır.
Ürün, 210 l�trel�k var�llerde,
1000 l�trel�k kaplarda veya
dökme olarak sunulmaktadır.

3814.00.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 38.14 ve
3814.00.90 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Ürün, tar�fen�n başka yer�nde
bel�rt�lmeyen veya yer almayan
organ�k karma çözücüler ve
�ncelt�c�ler olarak 27.10 poz�syonunda
sınıflandırılmaz (KN �zahnames�
2710.12.11 �la 2710.19.99 poz�syonu
açıklama notları II. paragrafının 3/h
maddes�ne bakınız).
38.14 poz�syonu, %70 veya daha
fazla petrol yağları �çeren organ�k
karma çözücüler ve �ncelt�c�ler�
kapsar (AS �zahnames� 38.14
poz�syonu açıklama notlarının b�r�nc�
paragrafına bakınız).
38.14 poz�syonunun lafzı, ürünün
sadece b�leş�m�n� değ�l, kullanım
şekl�n� de kapsadığı �ç�n 27.10
poz�syonunun lafzından daha
bel�rg�nd�r (3814.00/3 no.lu AVİ’ye de
bakınız).
Bu sebeplerle ürün, d�ğer organ�k
karma çözücüler olarak 3814.00.90
KN kodunda sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 63 x 40 x 15 cm
ölçüler�nde beyaz bloklar
şekl�nde, aşağıdak�
b�leşenlerden oluşan pol�akr�l�k
elastomerler:
-�k� veya üç çeş�t akr�lat
monomer� (et�l akr�lat ve
aşağıdak� �k� monomerden b�r�
veya �k�s�: (n-büt�l akr�lat ve 2-
metoks�et�lakr�lat),
-klor, epoks� ve karboks�l
grupları �çeren küçük
m�ktarlarda cure-s�te
monomerler�.
Bu pol�akr�l�k elastomerler,
4’ten daha az b�r �yot sayısına
sah�pt�r.

3906.90.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 39.06,
3906.90 ve 3906.90.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
İyot sayısı, cure-s�te monomerler�n
varlığıyla beraber, eşyanın normal b�r
kükürt s�stem� kullanılarak vulkan�ze
ed�lemeyeceğ�n� göster�r.
Eşya, kükürt �çermeyen s�stemlerle
vulkan�ze ed�leb�l�r. Bazı spes�f�k
türler, kükürtün vulkan�zasyon ajanı
olarak değ�l hızlandırıcı olarak �şlev
gördüğü sabun/kükürt s�stem� �le
vulkan�ze ed�leb�l�r. Her �k� s�stemde
de vulkan�zasyon sonucunda C-O-C
bağı oluşur.
Bu sebeple eşya, kükürt �le vulkan�ze
ed�lmed�ğ� �ç�n 40. Fasıl 4 (a)
notundak� sentet�k kauçuklar tanımına
g�rmemekted�r.
Sonuç olarak, eşya 40. Fasılda
sınıflandırılmaz.
Bu sebeplerle eşya, d�ğer akr�l�k
pol�merler (�lk şek�llerde) olarak
3906.90.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

15

Yaklaşık 35 x 69 cm
ölçüler�nde, kaymaz b�r yüzeye
sah�p, plast�kten (banyo
sehpası �s�ml�) eşya(*).
Eşya, drenaj del�kler�, el tutma
yer� ve entegre b�r sabunluğa
sah�pt�r. Alt tarafında, banyo
gen�şl�ğ�ne uyacak şek�lde
ayarlanab�l�r dört adet destek
bulunmaktadır.
Banyo sehpası, kullanıcıların
banyoya g�r�p çıkmasına
yardımcı olab�l�r ve banyolar
�ç�n teps� veya koltuk olarak
kullanılab�l�r.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

3924.90.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 39.24 ve
3924.90 kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Eşya, ne yere veya zem�ne
yerleşt�rmek ne de asmak, duvara
sab�tlemek veya d�ğer�n�n üzer�nde
duracak şek�lde d�zayn ed�lmed�ğ� �ç�n
b�r mob�lya parçası değ�ld�r. Bu
sebeple, 94. Fasıl 2 no. lu not
uyarınca eşya, 94.01, 94.02 veya
94.03 poz�syonunda atıf yapılan
mob�lya parçası olarak
sınıflandırılmaz.
Eşya, plast�kten d�ğer ev eşyası ve
sağlık veya tuvalet eşyası olarak
3924.90.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Çocuk lazımlığı �le b�rl�kte
kullanılmak üzere, kağıttan
yapılmış em�c� b�r ped ve
granüller şekl�nde süper em�c�
pol�akr�lat pol�mer�n�n torbanın
altına tutturulduğu plast�k
torbadan oluşan, tek
kullanımlık çöp torbası �çeren
b�r ürün.
Bu süper em�c� pol�akr�lat
granüller� �drar �le temas ett�ğ�
zaman jele dönüşmekted�r.

3924.90.00 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
39.24 ve 3924.90 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Ürüne esas karakter�n� kağıt
b�leşenler� değ�l, süper em�c�
pol�akr�lat pol�mer� verd�ğ� �ç�n, ürün
48.18 poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Ürün, �nsan vücuduna uyacak
b�ç�mde şek�llend�r�lmed�ğ� �ç�n 96.19
poz�syonunda sınıflandırılmaz (AS
�zahnames� 96.19 poz�syonu
açıklama notlarına bakınız).
Eşya plast�k ve d�ğer malzemeler�n b�r
komb�nasyonudur. Plast�kler ve d�ğer
materyallerden oluşan b�r ürün,
plast�kler�n eşyaya esas karakter�n�
vermes� şartıyla 39. Fasılda
sınıflandırılır (AS �zahnames� 39.
Fasıl genel açıklama notlarına
bakınız).
Ürünün esas karakter�n� süper em�c�
pol�mer oluşturmaktadır, kağıt
yalnızca b�r taşıyıcı veya paketleme
�şlev�ne sah�pt�r.
Bu sebeplerle ürün, plast�kten d�ğer
ev eşyası ve sağlık veya tuvalet
eşyası olarak 3924.90.00 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.

17

Yaklaşık 305 cm çapında,
da�resel şek�lde, hava
kabarcığı şekl�nde plast�k
yapraktan yapılmış, yassı
esnek eşya(*).
Eşya, havuzu tem�z tutmak ve
suyu �deal sıcaklıkta tutmak
üzere yüzme havuzu veya
çocuk havuzu �ç�n b�r örtü
olarak tasarlanmıştır.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

3926.90.97 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 39.26,
3926.90 ve 3926.90.97 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, yüzme havuzu veya çocuk
havuzunun aksesuarı veya parçası
olarak 95.06 poz�syonunda
sınıflandırılmaz; çünkü eşya, 95. Fasıl
3. no.lu not anlamında sadece veya
esas �t�bar�yle yüzme havuzları veya
çocuk havuzları �le kullanılmaya
uygun olarak tanımlanamaz. Ayrıca
eşya, b�r yüzme havuzu veya çocuk
havuzunun fonks�yonuna katkı
sağlamaz veya bu havuzların
çalışmasına veya çalışma aralıklarını
artırmaya veya bunların ana �şlev�yle
bağlantılı özel b�r h�zmet�
gerçekleşt�rmeye bel�rl� b�r katkı
sağlamadığı �ç�n 95.06 poz�syonu
anlamında yüzme havuzunun/çocuk
havuzunun aksesuarı veya parçası
olarak n�telend�r�lmez. Söz konusu
eşya �le kapatıldığında yüzme havuzu
veya çocuk havuzu kullanılamaz.
Eşya da�re şekl�nde kes�ld�ğ�nden;
d�kdörtgen şekl�nde veya h�ç
kes�lmem�ş şek�lde olmadığından, 39.
faslın 10 no.lu notu kapsamında
“plakalar, levhalar, f�lmler, folyo ve
şer�tler” olarak 39.20 veya 39.21 tar�fe
poz�syonlarında sınıflandırılmaz.
Bu sebeplerle eşya, mamul olduğu
maddeye göre ‘plast�kten d�ğer eşya’
olarak 3926.90.97 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 18x5x2 ölçüler�nde,
d�kdörtgen şekl�nde plast�kten
mamul eşya. Eşya, cep
telefonuna takmak �ç�n plast�k
b�r uç ve last�k conta �le
donatılmıştır.
Eşya, bel�rl� b�r cep telefonu
model�n�n USB soket�n�
kapatmak, suya ve toza karşı
c�hazı korumak �ç�n d�zayn
ed�lm�şt�r.

3926.90.97 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
39.26, 3926.90, 3926.90.97
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Cep telefonunun mekan�k ve
elektr�ksel �şley�ş� bu eşyaya bağlı
olmadığından, eşya, XVI. Bölümün 2
no.lu notu anlamında cep telefonunun
parçası değ�ld�r.
Eşya cep telefonuna sadece koruma
sağlamaktadır. Bu sebeple, sadece
veya esas �t�bar�yle hücresel ağlar �ç�n
telefonlarla kullanmaya uygun b�r
aksam/parça olarak 85.17 tar�fe
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Söz konusu eşya, esas karakter�n�
veren maddeye göre
sınıflandırılmalıdır; eşyada m�ktar
olarak baskın olması ve eşyanın
kullanımı �le �lg�l� etk�n rolü üstlenmes�
neden�yle plast�k, ürüne esas
karakter�n� ver�r.
Bu nedenle, eşya, ‘plast�kten d�ğer
eşya’ olarak 3926.90.97 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Hava �le doldurulmuş, b�rb�r�ne
bağlı �k� d�kdörtgen bölmeden
oluşan, yaklaşık 40x40 cm
ölçüler�nde ş�ş�r�leb�l�r plast�k
m�nder(*) (tekerlekl� sandalye
m�nder� �s�ml�). Her b�r bölme,
�nce b�r s�l�kon tabakayla
kaplanmış, hava �le
doldurulmuş plast�k torba
�çermekted�r.
Üzer�ne oturulduğunda
bölmelerdek� plast�k
torbacıkların kayma şekl�n�
bel�rleyen faktör bölmeler�n
ş�ş�r�lme dereces� olduğundan;
bölmeler�n havası ayarlanarak
m�nder ayarlanab�l�r.
M�nder�n, alt kısmında �k� adet
cırt bant bulunan tekst�l
malzemes�nden mamul,
çıkarılab�l�r kaydırmaz b�r kılıfı
vardır.
Eşya, kullanıcının bası
yaralarının oluşmasını
önlemek �ç�n tasarlanmıştır.
Kem�kler üzer�nde rahatlatıcı
b�r etk� sağlar ve kullanıcının
konforunu artırır.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

3926.90.97 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
39.26, 3926.90, 3926.90.97
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Havalı m�nderler, 94. faslın 1 (a) notu
neden�yle 94.04 (yatak takımları ve
benzer� eşyalar) poz�syonunda
sınıflandırılmaz; plast�kten havalı
m�nderler 39.26 poz�syonunda
sınıflandırılır (AS �zahnames� 94.04
açıklama notlarının son paragrafının
(b) maddes�ne bakınız).
Eşya, XVII. Bölümün 3 no.lu notu
anlamında sadece veya esas
�t�bar�yle engell� araçlarında
kullanılmaya uygun olarak
tanımlanamayacağı �ç�n, engell�ler
�ç�n taşıyıcılara a�t aksam-parça
olarak 8717.20.00 KN kodunda
sınıflandırılmaz. Nesnel karakter�st�ğ�
gözönüne alındığında eşya, tekerlekl�
sandalyeler�n yanı sıra, b�rçok koltuk
ve sandalye üzer�nde de kullanılab�l�r.
Eşya, örneğ�n bel�rl� b�r koltuk t�p�yle
kullanım �ç�n takılab�leceğ� bel�rl� b�r
aparatı bulunmadığından; bel�rl� b�r
koltukla kullanılmak üzere
tasarlanmış değ�ld�r. Cırt bantla
donatılmış olan kaydırmaz kılıf b�rçok
farklı koltuk türüne takılab�l�r. Bu
nedenle de eşyayı, bel�rl� b�r koltuk
türü �le kullanmak üzere d�zayn
ed�lm�ş olarak tanımlama �mkanı
yoktur (AS �zahnames�n�n 87.14
poz�syonu açıklama notlarının �lk
paragrafının (�) maddes�ne bakınız).
Ayrıca eşya, ne tekerlekl� sandalyen�n
�şley�ş� �ç�n vazgeç�lmezd�r ne de
bel�rl� b�r �şlem �ç�n tekerlekl�
sandalyey� uyarlamayı veya engell�
b�r k�ş�n�n hareket etmes�n� sağlayan
ana �şlev�yle bağlantılı bel�rl� b�r
h�zmet� yer�ne get�rmey�
sağlamaktadır; bu nedenle de
8714.20.00 tar�fe poz�syonunda
sınıflandırılamaz. Tekerlekl� sandalye,
m�nder olmadan da aynı şek�lde
çalışır. M�nder sadece, kullanıcı �ç�n
sandalyey� daha rahat ve dayanılab�l�r
hale get�r�r.
Eşya farklı b�leşenlerden (plast�kten
m�nder ve tekst�l malzemes�nden kılıf)
oluşur ve GYK 3 (b) anlamında
eşyaya esas karakter�n� m�nder ver�r;
tekst�l kılıf sadece, esas b�leşen� korur
ve muhafaza eder. Bu sebeplerle
ürün, “plast�kten d�ğer eşya” olarak
3926.90.97 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Yuvarlatılmış kenarlı
d�kdörtgen şekl�nde, kalıp
hal�nde plast�kten
(pol�karbonat) mamul, yaklaşık
7x14x0,8 cm ölçüler�nde, cep
telefonunun kenarlarını ve
arkasını b�r kabuk g�b�
kaplayan eşya(*).
Eşyanın dış yüzey� der� tabaka
�le kaplanmış, cep telefonunun
arkası �le temas eden �ç yüzey�
sentet�k veya sun� l�f
(m�krof�ber) �le astarlanmıştır.
Cep telefonunun kenarlarını ve
arkasını korumak ve muhafaza
etmek �ç�n tasarlanmıştır. Cep
telefonunun ön tarafını
kaplamamaktadır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

3926.90.97 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
39.26, 3926.90 ve 3926.90.97
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Nesnel karakter�st�ğ�ne göre eşya,
cep telefonunun kenarlarını ve
arkasını korumak ve muhafaza etmek
�ç�n tasarlanmıştır. Koruma, ürünün
malzemes� �le sağlanır (pol�karbonat
plast�k).
Eşyanın arka tarafının dış
yüzey�ndek� der� tabaka, asıl koruma
amacına ek b�r etk� sağlayarak
görünümünü güzelleşt�r�r. Bu
nedenle, GYK 3 (b) anlamında,
koruyucu kabuk şekl�nde pol�karbonat
plast�k, eşyaya esas karakter�n� veren
malzemey� oluşturmaktadır.
Bu sebeple, eşya, der�den d�ğer
eşyalar olarak 42.05 poz�syonunda
sınıflandırılmaz.
Sentet�k veya sun� l�fler�n sadece
astarı oluşturması neden�yle, eşya,
d�ğer hazır eşya olarak 63.07
poz�syonunda da sınıflandırılmaz.
Sonuç olarak eşya, ‘plast�kten d�ğer
eşya’ olarak 3926.90.97 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 140 mm çapında ve
400 mm yüksekl�kte s�l�nd�r
şekl�nde eşya(*)
(‘konnektörsüz f�ber opt�k kutu’
olarak b�l�n�r). Eşyanın ağırlığı
yaklaşık 2,5 kg’dır. Eşya, esas
olarak plast�kten mamul olup,
metalden yapılmış bazı küçük
elemanlara (kelepçe ve v�da)
sah�pt�r.
Eşyanın tabanında dört adet
kablo g�r�ş ucu bulunmaktadır.
S�l�nd�r şekl�nde plast�k kılıf,
söküleb�l�r b�r yuvarlak kelepçe
�le eşyanın tabanına
sab�tlend�ğ�nde, eşya tam
olarak monte ed�lm�ş olur.
İç�nde, eşyanın tabanına bağlı
plast�kten mamul ek donatı
tablası bulunmaktadır. Bu
tabla, özel kanallar
�çermekted�r. Eşya, herhang�
b�r konnektörle donatılmamış
halde sunulmaktadır.
Eşya, b�r bütün olarak
kabloların korunması �ç�n
tasarlanmıştır.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

3926.90.97 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 39.26,
3926.90 ve 3926.90.97 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Söz konusu eşya, sadece b�r kutu
olduğu �ç�n, “opt�k l�fler, opt�k l�f
demetler� veya kabloları �ç�n
konnektörler” olarak 8536.70.00
poz�syonunda veya “tel ve kablolar
�ç�n bağlantı ve �rt�bat elemanları”
(bağlantı yapmaya mahsus elektr�k
teçh�zatı) olarak 8536.90.10
poz�syonunda sınıflandırılmaz. Eşya,
ne opt�k l�fler, opt�k l�f demetler� veya
kabloları �ç�n konnektörler �le
donatılmıştır ne de tel ve kablolar �ç�n
bağlantı ve �rt�bat elemanlarından
b�r�s�ne sah�pt�r.
Eşya, elektr�k teçh�zatı olarak ya da
bunların tanımlanab�l�r b�r parçası
olarak 85.36 poz�syonunda
düşünülemez, ayrıca bağlantı
elemanları, konnektörler veya
bunların şartlarını taşımaması
neden�yle, “sadece ve esas �t�bar�yle
85.35, 85.36 veya 85.37
poz�syonlarında yer alan c�hazlarda
kullanılmaya uygun aksam ve
parçalar” olarak 85.38 poz�syonunda
sınıflandırılmaz.
Sonuç olarak, eşya, mamul olduğu
maddeye (plast�k) göre, ‘plast�kten
d�ğer eşya’ olarak 3926.90.97 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 140 mm çapında ve
400 mm yüksekl�kte s�l�nd�r
şekl�nde eşya(*) ('konnektörlü
f�ber opt�k kutu' olarak b�l�n�r).
Eşyanın ağırlığı yaklaşık 2,5
kg’dır. Eşya, esas olarak
plast�kten mamul olup,
metalden yapılmış bazı küçük
elemanlara (kelepçe ve v�da)
sah�pt�r.
Eşyanın tabanında dört adet
kablo g�r�ş ucu bulunmaktadır.
S�l�nd�r şekl�nde plast�k kılıf,
söküleb�l�r b�r yuvarlak kelepçe
�le eşyanın tabanına
sab�tlend�ğ�nde, eşya tam
olarak monte ed�lm�ş olur.
İç�nde, eşyanın tabanına bağlı
plast�kten mamul ek donatı
tablası bulunmaktadır. Bu
tabla, opt�k f�berler�/opt�k
kabloları h�zalamak �ç�n özel
oluklar �çer�r ve konektörlerle
donatılmıştır. Eşya, b�r bütün
olarak kabloların korunması
�ç�n tasarlanmıştır ve farklı
türdek� ağlarda kullanılab�l�r.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8536.70.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 85. Faslın
7 no.lu notu, 8536 ve 8536.70.00
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Eşya, örneğ�n elektr�k bağlantıları
yapmak amaçlı elektr�kl� c�hazlar g�b�
'tel ve kablolar �ç�n bağlantı ve �rt�bat
elemanları'nı kapsayan 8536.90.10
KN kodunda sınıflandırılmaz. Söz
konusu eşya; opt�k f�berler, f�ber opt�k
demetler veya opt�k kablolar �ç�n
konektörler �çeren ve herhang� b�r
elektr�k bağlantısı �çermeyen b�r
kutudur.
Eşya, numer�k (d�j�tal)
telekomün�kasyon s�stem�nde opt�k
l�fler� uç uca bas�tçe mekan�k olarak
h�zalayan bağlantı elemanı
n�tel�ğ�nded�r (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 85.36 poz�syonuna
�l�şk�n Açıklama Notlarının IV.
Bölümüne bakınız).
Eşya özell�kler� doğrultusunda, 'opt�k
l�fler, opt�k l�f demetler� veya kabloları
�ç�n konnektör' olarak 8536.70.00 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 370×194×42 mm
boyutlarında, alüm�nyum
alaşımından yapılmış küb�k
şek�ll� eşya. B�r tarafı sıvıyı
soğutmak �ç�n soğutma
d�l�mler� �le b�r g�r�ş ve b�r çıkış
olmak üzere �k� bağlantı ucu �le
donatılmıştır.
Eşya, 8701 �la 8705
poz�syonlarındak� �çten
yanmalı p�stonlu motorlu
taşıtların ön panel�n�n altındak�
motor soğutma s�stem�ne (kısa
soğutma devres�)
yerleşt�r�lmek üzere
tasarlanmıştır.
Eşya, soğutma sıvısının
(aracın motorundan gelen)
emd�ğ� ısıyı havaya aktarır.
Ardından, ısınmış olan hava
(sınıflandırmaya esas hal�
�t�barıyla eşyanın üzer�nde
bulunmayan) �lave c�hazlar
vasıtasıyla aracın �ç kab�n�ne
aktarılır.
Ürün aynı zamanda, ısınma
aşamasında motorun opt�mum
çalışma sıcaklığına ulaşmasını
sağlar.

8708.91.35 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le AS
İzahnames�’n�n XVII. Bölümünün 2(e)
ve 3 no.lu notları �le 8708, 8708.91 ve
8708.91.35 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya, nesnel özell�kler� �t�barıyla
soğutma sıvısı tarafından em�len
ısının havaya aktarılması �ş�n�
gördüğünden 8419.50 alt
poz�syonunda ısı değ�şt�r�c�s� olarak
sınıflandırılmamıştır. Eşya, AS
İzahnames�’n�n XVII. Bölümü
kapsamında sayılan radyatör tanımlı
eşyaların fonks�yonunu
göstermekted�r (AS İzahnames�n�n
XVI. Bölüm 1(l) no.lu notuna, XVII.
Bölümünün 2(e) no.lu notuna ve 84.
Faslının 1(g) no.lu notuna bakınız).
Eşya ısıyı doğrudan ısıtma veya buz
çözme amacıyla kullanmadığı;
sadece soğutma sıvısının emd�ğ� ısıyı
havaya aktardığı �ç�n (AS
İzahnames�n�n 8708 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarının (B)
kısmında bel�rt�len, motorda hasıl
olan hararetten faydalanarak çalışan
elektr�ks�z ısıtıcı c�haz veya elektr�ks�z
buzlanma önley�c� c�haz olarak)
“karoser�ler�n d�ğer aksam, parça ve
aksesuarı” tanımına �l�şk�n 8708.29 alt
poz�syonunda da
sınıflandırılmamıştır.
Eşya, “87.01 �la 87.05
poz�syonlarında yer alan motorlu
taşıtlar �ç�n radyatör” olarak
8708.91.35 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Alüm�nyumdan dövülerek �mal
ed�lm�ş (döküm olmayan),
yaklaşık 50 mm çapında
da�resel b�r plaka şekl�ndek�
eşyanın (ısı em�c� olarak
b�l�n�r) üzer�nde yaklaşık 30,
40 veya 50 mm boylarında
soğutma p�mler� bulunur(*).
Eşya muhtel�f üründe, LED
modüller tarafından yaratılan
ısıyı g�dermek amacıyla
kullanılmak üzere sunulur.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7616.99.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 7616,
7616.99 ve 7616.99.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Gümrüğe sunulduğu hal� �t�barıyla,
şekl�nden ve d�ğer özell�kler�nden
yalnızca veya esas olarak 94.05
poz�syonu kapsamındak� lamba veya
aydınlatma c�hazlarının parçası
olarak tasarlandığı ayırt
ed�lemed�ğ�nden; eşyanın, lambaların
veya aydınlatma c�hazlarının
aksam/parçası olarak 9405.99.00 KN
kodunda sınıflandırılması mümkün
değ�ld�r (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 94.05 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarının "Akşam ve
Parçalar" başlığının �lk paragrafına
bakınız).
Eşya bel�rl� b�r c�haza
özgülenmem�şt�r. Bu nedenle,
sunulduğu hal�yle bel�rl� b�r poz�syon
(örneğ�n, 85.39, 85.41 veya 85.43)
kapsamındak� eşyaların aksam ve
parçası n�tel�ğ�nde bulunmadığından,
bu şek�lde de sınıflandırılmaz.
Sonuçta eşya, 'alüm�nyumdan
(döküm olmayan) d�ğer eşya' olarak
7616.99.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 21 cm x 21 cm x 8 cm
boyutlarındak� 'sunum kutusu'
tanımlı eşya(*), sunuma
yönel�k dekorat�f b�r kağıtla
kaplanmış kartondan
mamuldür. Kutunun �ç kısmı,
�nce plast�k malzemeye bel�rl�
kozmet�k ürünler�n şekl�
ver�lerek yapılmış olan
yuvalardan oluşur. Kapak
kısmında da kutunun �ç�ne
konulacak olan kozmet�k
ürünler� serg�lemeye yönel�k
olarak şeffaf plast�kten b�r
pencere bulunur.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

4819.50.00 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
4819 ve 4819.50.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Kutunun tasarımındak� (dayanıksızlık
g�b�) özell�kler neden�yle uzun sürel�
kullanıma uygun olmaması, ş�şe
mahfazaları ve mücevher kutularına
benzer eşya olarak 4202.99.00 KN
kodunda sınıflandırılmasını
engellemekted�r (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n, mücevher kutularına
benzer kapaklı kutuların nesnel
özell�kler�n� açıklayan 4202
poz�syonuna �l�şk�n açıklama notlarına
bakınız). Kutunun �ç�n�dek� plast�k
yuvalar, kozmet�k ürünler b�rkaç kez
çıkartılıp ger� yerleşt�r�ld�ğ�nde
kolayca deforme olmaktadır.
Eşya, Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 48.19 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarının (A)
kısmının, b�r�nc� paragrafı anlamında
kozmet�k ürünler�n paketlenmes�,
taşınması ve satışı �ç�n kullanılan
eşyadandır ve aynı zamanda
dekorat�f b�r değere sah�pt�r. Kutunun
�ç kısmındak� yuvalar kozmet�k
ürünler� nakl�ye sırasında yer�nde
sab�t tutar ve kutunun kapağındak�
şeffaf pencere, kozmet�k ürünler�n
satış �ç�n serg�lenmes�n� sağlar.
Eşyaya esas özell�ğ�n�, sadece
kozmet�k ürünler� yer�nde tutmaya
yarayan plast�k yuvalar değ�l, karton
kutu kısmı ver�r. Bu nedenle eşya,
d�ğer ambalaj kutusu olarak
4819.50.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Ad� metalden mamul, kıymetl�
metalle kaplanmamış, muhtel�f
şek�llerde (da�re, d�kdörtgen,
yamuk vb.) ve boyutlarda
(genell�kle 35 mm �le 70 mm
arasında b�r çapta) madalya
şekl�nde eşya(*).
Altın, gümüş veya bronz
renkte olab�len eşya, çeş�tl�
mot�flerle (baskılarla)
süslenm�şt�r. Bazılarının
tepes�nde b�r kurdeleye asılıp
boyna takılab�lmes� �ç�n del�k
bulunab�l�r.
Eşya, b�r yarışmada başarılı
olan k�ş�ye (kurdele �le olsun
olmasın) madalya olarak
takılmak üzere sunulur.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7117.19.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 71. Faslın
11 no.lu Notu �le 7117, 7117.19 ve
7117.19.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya, vücuda veya g�ys�ye takılmak
üzere tasarlanmış olan küçük b�r
k�ş�sel süs eşyasıdır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 71.17
poz�syonuna �l�şk�n açıklama
notlarının b�r�nc� paragrafına bakınız).
Eşya esas olarak evlerde, of�slerde,
vb. yerlerde dekorasyon yapmak
amacıyla tasarlanmadığından, 83.06
poz�syonunda 'ad� metalden süs
eşyası' olarak sınıflandırılmamıştır
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n
83.06 poz�syonuna �l�şk�n açıklama
notlarının B bölümünün b�r�nc�
paragrafına bakınız). Bu poz�syon,
k�ş�sel süs eşyası n�tel�ğ�nde olmayan
madalyonları kapsar (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 83.06
poz�syonu açıklama notlarının B
bölümünün üçüncü paragrafının (1)
bend�ne bakınız).
Sonuç olarak eşya, 'ad� metallerden
d�ğer takl�t mücevherc� eşyası' olarak
7117.19.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

27

Takılıp çıkarılab�len kapağına
�nce b�r fırça tutturulmuş olan
s�l�nd�r�k b�r kap �çer�s�ndek� 2
ml'l�k renks�z sıvıdan oluşan
ürün. Fırça, kabın �ç�ndek�
sıvıyı k�rp�klere uygulamak �ç�n
tasarlanmıştır.
K�rp�kler� nemlend�rmek ve
beslemek �ç�n kullanılmak
üzere sunulan ürün; kırılganlık
ve kopmalardan koruyarak
k�rp�kler�n büyüme evres�n� ve
dolayısıyla ömrünü uzatmaya
yardımcı olur.
Ürün aşağıdak� ana b�leşenler�
�çer�r:
- b�yot�n,
-dekloro d�h�droks� d�floro
et�lkloprostenolam�d,
- b�ot�no�l tr�pept�d-1,
- nerg�s özü,
- g�nseng özü.
Ürün karton b�r kutu �çer�s�nde
perakende satışa sunulur.

3304.99.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 3304 ve
3304.99.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Ürün, saça uygulanan b�r müstahzar
olmadığından 33.05 poz�syonunda
sınıflandırılmaz (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 33.05 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarına bakınız).
Ürün, esnekl�ğ�, nem� ve parlaklığı
gel�şt�rmeye yardımcı olduğu �ç�n
güzell�k müstahzarı olarak kabul
ed�lm�şt�r (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 33.04 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarının A
bölümünün (3) no.lu bend�ne
bakınız).
Bu nedenle eşya, 33.07
poz�syonunda 'tar�fen�n başka yer�nde
bel�rt�lmeyen veya yer almayan d�ğer
parfümer�, kozmet�k veya tuvalet
müstahzarı' olarak
sınıflandırılmamıştır.
Ürün, güzell�k müstahzarı olarak
3304.99.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Tek kullanımlık, dokunmamış,
tek tek paketlenm�ş olarak 100
adet mend�l �çeren kutularda
perakende satışa sunulan
kağıt mend�l (her b�r� yaklaşık
3 cm x 6 cm).
Mend�llere, %70 �zoprop�l alkol
ve %30 sudan oluşan alkollü
b�r çözelt� emd�r�lm�şt�r.
Ürün, c�ld�n ve d�ğer yüzeyler�n
(örneğ�n non�nvaz�f tıbb�
aletler) genel
dezenfeks�yonunda
kullanılmak üzere sunulur.

3808.94.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 3808,
3808.94 ve 3808.94.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Mend�ller, tıbb�, cerrah�, d�şhek�ml�ğ�
veya veter�nerl�kle �lg�l� bel�rl� b�r amaç
�ç�n kullanılmadığından 30.05
poz�syonunda sınıflandırılmaz
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n
30.05 poz�syonuna �l�şk�n açıklama
notlarının �lk paragrafına bakınız).
Temel amacı tem�zl�k değ�l
dezenfeks�yon olduğundan ürün,
34.02 poz�syonunda da
sınıflandırılmamıştır. Ürün
dezenfektan olarak kabul ed�l�r ve
dezenfektan olarak perakende satışa
sunulur (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n VI. Bölümünün 2 no.lu
notuna bakınız).
Perakende ürün, dezenfektan olarak
3808.94.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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480 mm �la 1.960 mm
uzunluğa, 25 mm �la 105 mm
gen�şl�ğe ve yaklaşık 10 mm
kalınlığa sah�p, muhtel�f sayıda
kayın veya huş ağacı kaplama
katmanlarından mamul ahşap
latalar(*).
Latalar soyulur, lam�ne ed�l�r,
yapıştırıcı �le b�rleşt�r�l�r ve
kaplanır. Yan kısımları
yuvarlatılmış olan ürünler, düz
veya kav�sl� halde olab�l�r.
Bunlar yüksek yük taşıma
kapas�tes�ne ve eğ�lme
mukavemet�ne sah�pt�r.
Herhang� b�r ek �şlem
yapılmadan yatak, koltuk veya
kanepe �skelet�ne monte
ed�lmek üzere tasarlanmıştır.

4421.99.99 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 4421,
4421.99 ve 4421.99.99 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Öncel�kle, bahse konu lataların
sadece veya özel olarak 94.01 ya da
94.03 poz�syonundak� ürünler�n
�skelet�ne monte ed�leceğ�n�
bel�rlemek mümkün olmadığından
bunlar, 94.01 veya 94.03
poz�syonlarında yer alan eşyanın
aksam veya parçası olarak
sınıflandırmamıştır. 94. Fasıl, şekl�
veya d�ğer bel�rl� özell�kler�yle
yalnızca veya esas olarak 94.01 veya
94.03 poz�syonlarındak� b�r eşya �ç�n
tasarlandığı ayırt ed�leb�len
aksam/parçaları kapsar (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 94. Fasıl
açıklama notlarının 'Aksam ve
Parçalar' kısmına bakınız).
İk�nc� olarak latalar, doğrudan
yatakların, koltukların veya
kanepeler�n parçası olmayıp; bunların
�skelet�ne monte ed�lmek üzere
tasarlanmış parçalar olduklarından,
94.04 poz�syonundak� ş�lte
mesnetler�n�n aksam ve parçasını
oluşturur. Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 94. Fasıl 3(B) no.lu
notu uyarınca ş�lte mesnetler� ayrı
olarak sunulduğunda, 94.01 veya
94.03 poz�syonlarındak� eşyanın
aksam ve parçası olarak
sınıflandırılmaz. Ayrıca 94.04
poz�syonu yalnızca tamamlanmış
eşyayı kapsamakta olup; "aksam ve
parçaları" kapsamadığından, lataların
94.04 poz�syonunda sınıflandırılması
mümkün bulunmamaktadır.
Latalar, nesnel özell�kler�ne göre
(eşleşt�r�lm�ş boyutlar, yuvarlatılmış
kenarlar, yüzey �şç�l�ğ�, yüksek yük
taşıma kapas�tes� ve eğ�lme
mukavemet�) mob�lya �skelet�
parçasıdır. İşlenme şekl� �t�barıyla
eşyalar, 'ahşaptan d�ğer eşya'ların
(lam�ne ed�lm�ş ahşaptan eşya) esas
n�tel�ğ�n� kazanmıştır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 44.12 tar�fe
poz�syonunun açıklama notlarının
�k�nc� paragrafına bakınız). Bu
nedenle eşyalar, 44.12 poz�syonunda
'lam�ne ed�lm�ş ahşap' olarak da
sınıflandırılmaz.
Bu nedenle eşyalar, 4421.99.99 KN
kodunda 'ahşap d�ğer eşya' olarak
mamul olduğu maddeye göre
sınıflandırılmıştır.
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(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

30

Yaklaşık 60×190×170 mm
ölçüler�nde, plast�kten mamul,
�ç� boş, d�kdörtgen kutu
('konektör kutusu' olarak
adlandırılır)(*).
Ürün, elektron�k kontakları k�re
ve neme karşı f�z�ksel olarak
korumak �ç�n, farklı türdek�
araçlarda veya mak�nelerde
elektron�k kontrol modüller� �le
b�rl�kte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

3926.90.97 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 3926,
3926.90 ve 3926.90.97 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Söz konusu eşya, sadece b�r
mahfaza olduğundan; konektör,
kontak veya bunların karşılıklarını
�çermed�ğ�nden, 85.36 poz�syonunda
'elektr�k devreler�n� anahtarlamak
veya korumak �ç�n veya elektr�k
devreler�ne veya bunlara bağlantı
yapmak �ç�n elektr�kl� c�haz' olarak
sınıflandırılmaz (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 85.36 poz�syonuna
�l�şk�n Açıklama Notlarının, III.
bölümünün, (C) bend�ne bakınız).
Eşyanın varlığının konektör, kontak
veya bunların karşılıklarının �şlev�ne
b�r katkısı yoktur yalnızca bunların
fonks�yonell�ğ�ne katkı sağlar, bu
nedenle eşya XVI. Bölümün 2(b) notu
anlamında b�r mak�ne parçası da
değ�ld�r. Dolayısıyla eşyanın sadece
veya esas olarak 85.36
pozs�yonundak� c�hazlarla kullanılan
aksam veya parça tanımıyla 85.38
poz�syonunda sınıflandırılması da
mümkün değ�ld�r.
Ürün, elektr�k bağlantılarını korumak
üzere tasarlanmış olup; özel olarak
�zolasyon amacı taşımadığından,
85.47 poz�syonundak� 'elektr�kl�
c�hazlar �ç�n �zole ed�c� bağlantı
parçası' olarak da düşünülmez
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n
85.47 poz�syonunun açıklama
notlarının (A) kısmıına bakınız).
Sonuç olarak eşya, mamul olduğu
maddeye (plast�k) göre, 3926.90.97
KN kodunda 'plast�kten d�ğer eşya'
olarak sınıflandırılmıştır.
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31

Kalıplanmış s�l�kon elastomer
gövdeden oluşan d�kdörtgen
b�r çanta(*). Yaklaşık 16,5 cm
uzunluğunda, 10 cm
yüksekl�ğ�nde ve 2,5 cm
gen�şl�ğ�nded�r. Aynı
malzemeden ekl� b�r sapı ve
b�r kapatma s�stem� (fermuar)
vardır.
Eşya, entegre parçalarıyla
(sapı ve fermuarı) tek b�r
adımda üret�l�r ve �ç donanımı
yoktur.
Çeş�tl� küçük nesneler�
taşımak ve korumak �ç�n
tasarlanmıştır.

3926.90.97 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 3926,
3926.90 ve 3926.90.97 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
42.02 poz�syonu yalnızca �smen
sayılan ve bunlara benzeyen türden
eşyayı kapsadığından bahse konu
eşya burada sınıflandırılmaz (AS
İzahnames�n�n 42.02 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarının �lk
paragrafına bakınız).
Sınıflandırmaya konu eşya nesnel
özell�kler� (küçük boyutları ve �ç�n�n
sade tasarlanmış olması) �t�barıyla,
val�z, makyaj malzemes� val�z�, evrak-
�ş çantası, okul çantası veya 42.02
poz�syon metn�n�n b�r�nc� kısmında
sayılanlara benzer b�r mahfaza
değ�ld�r. Eşya, bell� b�r alet�n
(aksesuarlarıyla b�rl�kte olsun
olmasın) konulacağı şek�lde dah�l�
olarak donatılmış veya özel olarak
şek�l ver�lm�ş taşınab�l�r kılıf vb.
n�tel�ğ�nde bulunmadığından 42.02
poz�syon metn�nde sayılan
mahfazalar g�b� değerlend�r�lmez (AS
İzahnames�n�n 42.02 poz�syonu
açıklama notlarının 3. paragrafına ve
9. paragrafının (f) bend�ne bakınız).
Bu nedenle eşya, 42.02 poz�syon
metn�n�n b�r�nc� kısmının lafzı
kapsamında değ�ld�r.
42.02 poz�syon metn�n�n �k�nc�
kısmında sayılan eşya �se yalnızca
burada sayılan maddelerden mamul
olduğunda ya da tamamen yahut
kısmen bu maddelerle veya kağıtla
kaplanmış olduğunda bu poz�syonda
yer alır (AS İzahnames�n�n 42.02
poz�syonuna �l�şk�n açıklama
notlarının 4. paragrafına bakınız).
Eşyanın kalıplanmış s�l�kon
elastomerden mamul olduğu d�kkate
alındığında; eşya plast�k
yapraklarından mamul el çantası
olarak da düşünülemez. Bu nedenle
eşya, 42.02 poz�syon metn�n�n �k�nc�
kısmında da kapsanmamaktadır.
Eşya, gözlük kabı, cüzdan, para
keses�, anahtar kabı, s�gara/puro/p�po
tabakası, tütün keses� g�b� normal
olarak cepte veya el çantasında
taşınan türden de değ�ld�r (AS
İzahnames�n�n 4202.31, 4202.32 ve
4202.39 alt poz�syonlarına �l�şk�n
açıklama notlarına bakınız). Bu
nedenle eşya, 4202.31, 4202.32 ve
4202.39 alt poz�syonları kapsamına
g�rmez.
Net�ce �t�barıyla eşya, ‘plast�kten d�ğer
eşya’ olarak 3926.90.97 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

32

Ağırlıklı olarak amonyum n�trat
bazlı, serbest akışlı, gözenekl�
yapıdak� ürün aşağıdak�
b�leş�me sah�pt�r (ağırlıkça
yüzde olarak):
- amonyum n�trat > 99,4
- (total n�trojen > 34,5)
- anyon�k pol�mer 0,28
- kaplama 0,08
Tanec�kler�n (pr�lls) yağ em�l�m�
ağırlıkça > %10; yığın
yoğunluğu 0,72 gr/cm3'tür.

3602.00.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 3602.00.00
kodunun lafzına �st�naden yapılmıştır.
Anyon�k pol�mer, ürüne daha düşük
b�r yoğunluk ve daha yüksek b�r yağ
emme kapas�tes� vermek �ç�n eklen�r;
bunlar, gözenekl� materyal�n ANFO
(Amonyum N�trat Fuel O�l)
patlayıcılarının üret�m� �ç�n baz
malzeme olarak daha uygun olmasını
sağlayan öneml� özell�klerd�r.
Gözenekl� tanec�klere yapılan
kaplama şekl�ndek� yüzey �şlem�,
amonyum n�tratı stab�l�ze etmek ve
böylece, fuel o�l emme kapas�tes�n�
zayıflatab�lecek/azaltab�lecek olan
(�stenmeyen) su em�l�m�n� önlemek
�ç�n yapılır k� bu ver�ml� b�r ANFO
patlayıcısının temel özell�kler�nden
b�r�d�r.
Nesnel özell�kler�ne bakıldığında
ürün, 36.02 poz�syonu altında
müstahzar patlayıcı olarak
tanımlanab�l�r (3602.00/2 no.lu DGÖ
AVİ’s�ne de bakınız).
Ürün, patlayıcılar �ç�n baz malzeme
olarak kullanılmak üzere özel olarak
hazırlandığı ve formüle ed�ld�ğ� �ç�n
31.02 poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır. Gerek anyon�k
pol�mer gerekse kaplama, tekn�k
olarak gübre amaçlı kullanım �ç�n
anlamlı değ�ld�r. Bu nedenle, 31.
Faslın 2 no.lu notu kapsamındak�
koşullar sağlanmamaktadır.
Sonuç olarak ürün, 'müstahzar
patlayıcı madde (s�lah barutu har�ç)'
tanımlı 3602.00.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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33

Ağırlıklı olarak amonyum n�trat
bazlı, serbest akışlı, gözenekl�
yapıdak� ürün aşağıdak�
b�leş�me sah�pt�r (ağırlıkça
yüzde olarak):
- amonyum n�trat > 99
- (total n�trojen > 34,5)
- magnezyum n�trat 0,4
- d�amonyum fosfat, amonyum
sülfat ve bor�k as�t karışımı
0,06
- kaplama 0,08
Tanec�kler�n (pr�lls) yağ em�l�m�
ağırlıkça > %7; yığın
yoğunluğu 0,80 gr/cm3'tür.

3602.00.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 3602.00.00
kodunun lafzına �st�naden yapılmıştır.
D�amonyum fosfat, amonyum sülfat
ve bor�k as�t karışımı, ürüne daha
düşük b�r yoğunluk ve daha yüksek
b�r yağ emme kapas�tes� vermek �ç�n
eklen�r; bunlar, gözenekl� materyal�n
ANFO (Amonyum N�trat Fuel O�l)
patlayıcılarının üret�m� �ç�n baz
malzeme olarak daha uygun olmasını
sağlayan öneml� özell�klerd�r.
Gözenekl� tanec�klere yapılan
kaplama şekl�ndek� yüzey �şlem�,
amonyum n�tratı stab�l�ze etmek ve
böylece, fuel o�l emme kapas�tes�n�
zayıflatab�lecek/azaltab�lecek olan
(�stenmeyen) su em�l�m�n� önlemek
�ç�n yapılır k� bu ver�ml� b�r ANFO
patlayıcısının temel özell�kler�nden
b�r�d�r.
Nesnel özell�kler�ne bakıldığında
ürün, 36.02 poz�syonu altında
müstahzar patlayıcı olarak
tanımlanab�l�r (3602.00/1 no.lu DGÖ
AVİ's�ne de bakınız).
Ürün, patlayıcılar �ç�n baz malzeme
olarak kullanılmak üzere özel olarak
hazırlandığı ve formüle ed�ld�ğ� �ç�n
31.02 poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır. Gerek
�çer�ğ�ndek� çeş�tl� katkılar gerekse
kaplama, söz konusu müstahzar
amonyum n�tratın gübre amaçlı
kullanımı �ç�n tekn�k olarak anlamlı
değ�ld�r. Bu nedenle, 31. Faslın 2
no.lu notu kapsamındak� koşullar
sağlanmamaktadır.
Sonuç olarak ürün, 'müstahzar
patlayıcı madde (s�lah barutu har�ç)'
tanımlı 3602.00.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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34

İk�ye bölünmüş olarak
tuzlanmış ve kurutulmuş,
hemen tüket�me hazır
domatesler. Tuz �çer�ğ�,
ağırlıkça %10,65 �la %17,35’t�r.
Ürün, farklı sev�yelerdek� tuz
�çer�ğ�ne göre farklı kullanım
amaçlarına �l�şk�n kal�te
kategor�ler�ne ayrılmıştır.
Üret�m sürec�, taze
domatesler� kesme, tuzlama
ve sonrasında kurutmak �ç�n
güneş�n altına serme
aşamalarından oluşur.
Tuzlamanın esas �şlev� ürünü
tatlandırmak ve farklı kal�te
kategor�ler�ne ayırmaktır.
İk�nc�l b�r etk� olarak tuzlama,
ürünün kurumasını hızlandırır
ve ürüne koruma sağlar.
Ürün 5 °C sıcaklığın altında
muhafaza ed�len, karton
kutuların �ç�nde, farklı boylarda
vakumlu paketlerde sunulur.

2002.10.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 2002,
2002.10 ve 2002.10.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
07.11 poz�syonu, kullanımlarından
önce depolama veya nakl�yat
sırasında sadece geç�c� olarak
korunmalarını sağlamak üzere �şleme
tab� tutulmuş sebzeler� kapsar (bu
haller�yle hemen yen�lmeye elver�şl�
olmamak koşuluyla). Söz konusu
ürün, hemen tüket�me uygun
olduğundan 07.11 poz�syonunda
sınıflandırılmaz.
07.12 poz�syonu, kurutulmuş ancak
daha �ler� b�r �şlem görmem�ş olan
sebzeler� kapsar. Tuzlama, 7. Fasılda
öngörülen b�r �şlem değ�ld�r ve
kurutma �şlem� �ç�n tuzlama şartı
bulunmadığından �ler� b�r �şlem sayılır.
Bu nedenle ürün, 07.12
poz�syonunda da sınıflandırılmaz.
Ürün, ‘Domatesler (s�rke veya aset�k
as�tten başka usullerle hazırlanmış
veya konserve ed�lm�ş)’ tanımı altında
2002.10.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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35

S�yah pamuklu b�r çanta �ç�nde
perakende olarak paketlenm�ş
olan set(*), aşağıda özell�kler�
bel�rt�len �k� parça üründen
oluşur:
- yaklaşık olarak 21,5 cm
uzunluğunda ve 0,5 cm
çapında da�resel kes�tl�
paslanmaz çel�kten boru.
Eşyanın yüzey�n�n bazı
kısımlarına sağlam b�r tutuş
sağlamaya yardımcı olmak �ç�n
çent�kler açılmıştır. Ürün çok
kullanımlık b�r p�pet olarak
tasarlanmıştır;
- yaklaşık 20,2 cm
uzunluğunda, sapı burgu
şekl�nde, naylon kılları olan 0,5
cm çapında paslanmaz
çel�kten fırça. Eşya, p�pet�
kullandıktan sonra �ç�n�
fırçalayarak tem�zlemeye
yönel�kt�r.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7323.93.00 Sınıflandırma genel kurallar 1, 3 (b)
ve 6 �le 7323 ve 7323.93.00
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Sete esas karakter�n� p�pet
vermekted�r; fırça yalnızca yardımcı
n�tel�kted�r.
Ürün, nesnel özell�kler� (ebadı, şekl�,
�şlenme dereces�, gıdayla teması
uygun halde bulunması, yüzey�ndek�
çent�kler) �t�barıyla 73.23 poz�syonu
kapsamında, tamamlanmış üründür
(p�pet).
Ürün bel�rl� b�r tar�fe poz�syonunda
kapsanan spes�f�k b�r tamamlanmış
eşyadır, bu nedenle 73.04 veya 73.06
poz�syonlarında boru veya �ç� boş
prof�l olarak sınıflandırılmaz.
Sonuç olarak ürün, ‘sofra, mutfak
veya d�ğer ev �şler�nde kullanılan
eşya’ tanımıyla 7323.93.00 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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36

Aşağıdak� b�leşenlerden
oluşan kablo sarma s�stem�(*):
- B�r ucunda b�r konnektör (f�ş)
bulunan, 1000 V'u aşmayan
voltaj �ç�n b�r kablo;
- yaylı ger� sarma
mekan�zmasıyla donatılmış
(sarmayı durdurmak �ç�n fren
mekan�zması da bulunur)
plast�k b�r kablo sarıcı, elektr�k
akımını �letmek �ç�n p�r�nçten
temas noktası ve plast�k
bağlantı parçaları.
Elektr�kl� süpürgen�n �ç�ne
yerleşt�r�lmek üzere
tasarlanmıştır.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8544.42.90 Sınıflandırma genel kurallar 1 ve 6,
XVI. Bölümün 3 no.lu notu �le 8544,
8544.42 ve 8544.42.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Söz konusu eşya nesnel özell�kler�
�t�barıyla yalnızca veya esas olarak
vakumlu süpürgelere özgü olarak
tanımlanamaz, bu nedenle 85.08
poz�syonunda vakumlu süpürgeler�n
aksamı olarak sınıflandırılmaz.
Eşya XVI. Bölümün 3 no.lu notu
anlamında, ucuna bağlantı parçası
takılmış b�r kablo (85.44 poz�syonu)
ve b�r sarma mekan�zması (84.79
poz�syonu) �çeren kompoz�t b�r
mak�ned�r (komponentler� b�r bütün
oluşturacak şek�lde b�rleşt�r�lm�şt�r).
Mak�nen�n esas fonks�yonunu veren
unsur kablodur.
Bu nedenle eşya, ‘bağlantı parçası
takılmış, ger�l�m� 1000 V.’u geçmeyen
d�ğer elektr�k �letkenler�’ tanımlı
8544.42.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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37

Yaklaşık olarak 125 cm
gen�şl�ğ�nde, 7,5 cm
kalınlığında ve 2.000 cm
uzunluğunda �şlenmem�ş tahta
şekl�nde eşya(*). Lad�n, çam
veya karışık olarak her �k� c�ns
ağacın kaplama katmanlarının
b�rb�r�ne yapıştırılması �le
yapılır.
Kaplama tabakaları, ahşap
l�fler�n�n yönü tüm tabakalarda
aynı olacak şek�lde
yerleşt�r�lm�şt�r. Bazı tabakalar
d�k olarak yerleşt�r�leb�l�r.
Katmanlar tek tek, yüksek
sıcaklıkta presleme �şlem�
sırasında fenol-formaldeh�t
yapıştırıcısı �le b�rb�r�ne
tutturulur. Yüzey�n kenarları ve
uçları balmumu �le
kaplanmıştır.
Ürünü �mal etmek �ç�n
kullanılan ahşap kaplama
tabakaları, başlangıçta 2,8 �la
3,2 mm kalınlığa ve 445 kg/m3
(lad�n kaplama) ve 500 kg/m3
(çam kaplama) yoğunluğuna
sah�pt�r. Presleme �şlem�n�
tak�ben (2,8 N/mm2 basınçla)
n�ha� üründek� ayrı ayrı
preslenm�ş tabakalar yaklaşık
2,75 mm kalınlığa sah�pt�r ve
n�ha� ürün yoğunluğu sıklıkla
540 kg/m3 (lad�n kaplama) ve
620 kg/m3 (çam kaplama)
arasındadır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

4412.99.85 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 44.12,
4412.99 ve 4412.99.85 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, 44.12 poz�syonunda
tanımlanan lam�ne ahşaptır (AS
İzahnames�n�n 44.12 tar�fe poz�syonu
Açıklama Notlarının üçüncü
paragrafına bakınız).
Eşya, 44. Faslın 2 no.lu notundak�
“yoğunlaştırılmış ahşap” tanımına
uymadığından 44.13 poz�syonunda
değerlend�r�lmem�şt�r. Çünkü maruz
kaldığı presleme, yoğunluğunu
sadece % 24’e kadar arttırmakta ve
eşyanın yüzey� f�z�ksel muayenes�
net�ces�nde görüleceğ� üzere
yumuşak kalmaktadır.
Eşya, b�na ve �nşaat �ç�n ahşap
marangozluk mamuller� ve doğrama
parçalarından olmadığı �ç�n 44.18
poz�syonunda da yer almaz (AS
İzahnames�n�n 44.18 poz�syonu
Açıklama Notlarının b�r�nc�
paragrafına bakınız).
Söz konusu eşya, ‘lam�ne ed�lm�ş
ağaçlardan d�ğer ahşap eşya’ olarak
4412.99.85 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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İç� boş top şekl�nde, 54.04
veya 54.05 poz�syonunda yer
alan �pl�k, şer�t vb.’den
yapılmış eşya(*). Ürünün
yer�ne takılab�lmes� �ç�n b�r
ucunda yumuşak plast�kten
lamellerle çevrelenm�ş
yuvarlak b�r açıklık bulunur;
örneğ�n elektr�kl� ışık
z�nc�rler�ne (küçük süsleme
ışıkları) takılması �ç�n.
Eşya farklı renk ve boyutlarda
olab�l�r ve tek başına �thal
ed�lmekted�r. Tek başına veya
örneğ�n küçük süsleme ışıkları
�le b�rl�kte dekorasyon
amacıyla kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

5609.00.00 Sınıflandırma GYK 1, XI. Bölümün
7(f) ve 8(a) Notları �le 5609.00.00
kodunun lafzına �st�naden yapılmıştır.
Tar�fen�n başka yer�nde bel�rt�lmeyen
veya yer almayan elektr�kl� lambanın
b�r parçası (abajur) olarak 9405.99.00
KN kodunda sınıflandırılmamıştır,
çünkü eşya, şekl� veya özell�kler� �le
yalnızca veya esas olarak b�r elektr�kl�
lamba �le kullanılmak üzere
tasarlanmış b�r parça değ�ld�r
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n 94.
Fasıl Notlarına, Aksam ve Parçalar
başlığına bakınız). Eşya, çeş�tl�
ışıklarla, d�ğer dekorat�f eşyalarla
kullanılmak üzere veya sadece kend�
başına �ç dekorasyonda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.
Bu nedenlerle ürün, mamul olduğu
maddeye göre, 'tar�fen�n başka
yer�nde yer almayan veya
bel�rt�lmeyen, 54.04 veya 54.05
poz�syonlarındak� �pl�kten, şer�tten
veya benzerIer�nden, s�c�mIerden,
kordonlardan, �plerden veya
halatlardan eşya' olarak 5609.00.00
KN kodunda sınıflandırılmıştır.

39

Yaklaşık 200×60×8 cm
ölçüler�nde, sentet�k l�flerden
dokunmuş (%100 polyester),
baskılı, yıkanab�l�r
kumaşlardan yapılmış,
d�kdörtgen pr�zma şek�ll� tekst�l
eşya (ş�lte kılıfı).
Eşyanın uzun kenarlarından
b�r�, �ç�ne yatağın g�rmes�n�
sağlamak üzere fermuarlıdır.
Y�ne uzun kenarlarından b�r�ne
tekst�l malzemeden mamul
tutacak yapılmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

6302.22.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 63.02,
6302.22 ve 6302.22.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, yıkanab�l�r malzemeden mamul
olduğu ve fermuarı sayes�nde �ç�ndek�
yatak �sten�ld�ğ� zaman çıkartılab�ld�ğ�
�ç�n yıkanab�l�r eşya n�tel�ğ�nded�r (AS
İzahnames�n�n 63.02 poz�syonu
Açıklama Notlarının �lk paragrafına
bakınız). Bu nedenle, nevres�m
takımının karakter�st�ğ�ne ve
özell�kler�ne sah�pt�r.
Bu yüzden eşya, ‘örme veya kroşe
olmayan baskılı yatak çarşafı’ olarak
6302.22.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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1. Dokuma tekst�l kumaşından
(pamuk) mamul, kule
formunda, v�dalar aracılığıyla
metal b�r çerçeve �le yatağa
tutturulan eşya(*). Eşya,
hareket ett�r�lemez ve kend�
başına ayakta duramaz.
Kapı veya pencerelere
benzeyen kes�kler şekl�nde
açıklıklara sah�pt�r. Çocuk
odasında bel�rl� b�r temaya
uyacak şek�lde dekore
ed�lm�şt�r.

6304.92.00 1. Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
63.04 ve 6304.92.00 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya oyun çadırı olarak çocukların
eğlenmes� amacıyla tasarlanmamıştır
ve mob�l değ�ld�r (AS İzahnames�n�n
95.03 tar�fe poz�syonu açıklama
notlarının (D), b�r�nc� paragrafının xx���
bend�ne bakınız). Özell�kler� (kend�
başına dengede duramaması, yapısı,
yüksek pencereler� ve v�da �le
tutturulmuş olması) göz önüne
alındığında oyun oynamak amaçlı
değ�ld�r; dekorat�f amaçlıdır. Bu
�t�barla, 95.03 tar�fe poz�syonunda
sınıflandırılmaz.
Eşya çocuk odası �ç�n tekst�l
malzemeler�nden yapılmış dekorat�f
b�r mefruşat ürünüdür (AS
İzahnames�n�n 63.04 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenle eşya, ‘örme veya kroşe
olmayan d�ğer mefruşat eşyası (94.04
poz�syonundak�ler har�ç)’ tanımıyla
6304.92.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

2. Dokuma tekst�l kumaştan
(pamuk) yapılmış ve yatağın
altında kapalı b�r alan
oluşturmak üzere üsten
aşağıya kadar sarkan eşya(*).
Kapı şekl�nde b�r kes�ğe veya
tekst�lden b�r açıklığa sah�pt�r.
Çocuk odasında bel�rl� b�r
temaya uyacak şek�lde dekore
ed�lm�şt�r.

2. Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 63.04
ve 6304.92.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya çocukların oynaması �ç�n
tasarlanmamıştır; yatağın alt
kısmındak� boşluğu kaplamak �ç�nd�r
(AS İzahnames�n�n 95.03 tar�fe
poz�syonu açıklama notlarının (D),
b�r�nc� paragrafına bakınız).
Bu �t�barla, 95.03 poz�syonunda ‘d�ğer
oyuncak’ olarak sınıflandırılmaz.
Ürün çocuk odası �ç�n tekst�l
malzemeler�nden yapılmış dekorat�f
b�r mefruşat ürünüdür (AS
İzahnames�n�n 63.04 tar�fe poz�syonu
açıklama notlarına bakınız).
Bu nedenle eşya, ‘örme veya kroşe
olmayan d�ğer mefruşat eşyası (94.04
poz�syonundak�ler har�ç)’ tanımıyla
6304.92.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.
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Yatak kenarına asılmak üzere
tasarlanmış, dokuma
tekst�lden mamul (pamuk)
b�rb�r�ne d�k�lm�ş üç adet
cepten oluşan eşya(*).
Eşya, küçük malzemeler�
saklamak �ç�n tasarlanmıştır ve
çocuk odasında bel�rl� b�r
temaya uyacak şek�lde dekore
ed�lm�şt�r.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

6307.90.98 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le XI.
Bölümün 7(f) no.lu notu �le 63.07,
6307.90 ve 6307.90.98 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Söz konusu cepler, �ç�ne eşya
koyulab�ld�ğ� �ç�n mefruşat ürünü
olarak değerlend�r�lemez (AS
İzahnames�n�n 63.04 tar�fe poz�syonu
Açıklama Notlarına bakınız).
Bu nedenle, 63.04 tar�fe
poz�syonunda d�ğer mefruşat eşyası
olarak sınıflandırılmaz. Eşya, XI.
Bölümün d�ğer poz�syonlarında veya
tar�fen�n d�ğer yerler�nde daha bel�rl�
b�r şek�lde yer almayan hazır
eşyadandır (AS İzahnames�n�n 63.07
tar�fe poz�syonu Açıklama Notlarına
bakınız).
Bu nedenle eşya, ‘d�ğer hazır eşya’
olarak 6307.90.98 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

42

Yaklaşık 160 × 54 × 38 cm
boyutlarında ve yaklaşık 1,5
kg ağırlığında, b�rb�r�ne monte
ed�lm�ş �k� kat tekst�l kumaştan
ve �ç�nde gözenekl� plast�k b�r
dolgudan oluşan eşya(*).
Tekst�l kumaşın �ç yüzü plast�k
kaplıdır.
Eşya, katlanab�l�r b�r metal
çubuk çerçeves�nden oluşan
b�r arka desteğe sah�pt�r. Sırt
desteğ�n�n kenarında saklama
yer� vardır. Sırt desteğ�n�n
yüksekl�ğ�, plast�k tokalı kayış
vasıtasıyla ayarlanab�l�r.
Taşımak veya saklamak üzere
katlanab�l�r. Sırt desteğ�n�n üst
köşeler�ne d�k�lm�ş taşıma
kayışına sah�p olan eşyanın,
taşıma veya saklama
sırasında sırt desteğ�n� yatma
yüzey�ne sab�tlemek �ç�n çeş�tl�
"Velcro" t�p� kayışları vardır.
Kamp m�nder� veya plaj
m�nder� olarak sunulur.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

6306.90.00 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
63.06 ve 6306.90.00 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya yüzey�ndek� tekst�l malzemes�
GYK 3(b) anlamında ürüne esas
karakter�n� vermekted�r.
Özell�kler�ne (haf�fl�k, hızlı kurulum,
paketleme ve nakl�ye kolaylığı) göre
eşya, örneğ�n kamp alanları, plaj vb.
dış mekanlarda geç�c� olarak
kullanılmak üzere d�zayn ed�lm�şt�r
(KN �zahnames�n�n 6306.90.00 tar�fe
alt poz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notlarına bakınız).
Yatak takımı eşyası olarak
tasarlanmadığı ve ş�lteye
benzemed�ğ� �ç�n 94.04 tar�fe
poz�syonunda değerlend�r�lmem�şt�r.
Bu nedenle eşya, ‘d�ğer kamp
malzemes�’ olarak 6306.90.00 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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Farklı tekst�l malzemeler�n
b�rleşt�r�lmes�yle elde ed�lm�ş,
topuk ve ayak parmaklarının
dışarda kalmasını sağlayacak
açıklıklara sah�p, tüm kenarları
(açıklıkların çevres� de dah�l
olmak üzere) bastırılmış eşya
(bağcıklı-ortez olarak b�l�n�r)(*).
Sayası kroşe kumaştan b�r d�l
�le kapatılır. D�ğer kısımları,
b�rkaç katman hal�nde elast�k
kroşe tekst�l malzemes�nden
mamuldür.
Elast�k plast�kten b�r plaka
tekst�l kısma sab�tlenm�şt�r ve
eşyanın dışından kısmen
görüleb�l�r halded�r. Plast�k
plaka taban boyunca uzanır,
ürünü ayak ve baldır
çevres�nde tekst�lden mamul
bağcıklarla sıkarak sab�tlemek
�ç�n eşyanın koncunda del�kler
�le kancalar mevcuttur.
Plast�k plaka, eşyaya b�r
ölçüde sağlamlık kazandırır.
Her ne kadar plaka esnek olsa
da bağcıklarla sıkıldığında
ayağa ve baldıra baskı
uygular.
Eşya ayakkabının �ç�ne
g�y�lmek üzere tasarlanmıştır
ve ayak bağı denges�zl�ğ�n�n
yanı sıra b�lek
burkulmalarında, ez�lmelerde,
lezyon ve bağ yırtığında b�lek
bandajı olarak
kullanılmaktadır.
Postoperat�f rehab�l�tasyonda,
vücut ağırlığının (ayak
tarafından) normal şek�lde
taşınmasını kolaylaştırır.

6307.90.10 Sınıflandırma GYK 1, 3(c) ve 6 �le
63.07, 6307.90 ve 6307.90.10
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Eşya hastanın bel�rl� b�r engel�ne
özgü değ�ld�r; çok �şlevl� b�r kullanıma
sah�pt�r. Bağın etrafını saran ve
�y�leşmey� desteklemek veya daha
fazla yaralanmayı önlemek �ç�n
basınç uygulamak amacıyla sıkılan,
reflex gereğ� �stenmeyen hareketler�n
yapılmamasını sağlayan bas�t b�r
tekst�l bandajdır (KN İzahnames�n�n
9021.10.10 koduna �l�şk�n açıklama
notlarının �k�nc� paragrafına bakınız).
Mamul olduğu malzemeler (esnek
malzeme), çalışma prens�b� (sıkma
yoluyla basınç uygulama), hastanın
bel�rl� b�r engel�n�n g�dermemes� g�b�
özell�kler� �t�barıyla eşya, genel
kullanım �ç�n sıradan destek
n�tel�ğ�nded�r (90. Faslın 6 no.lu
notuna bakınız).
Eşya, 9021.10.10 tar�fe alt
poz�syonunda 'ortoped�k c�haz' olarak
sınıflandırılamaz, çünkü esnek b�r
yapıda olması neden�yle daha fazla
�nc�nmey� önlemek �ç�n vücudun
kusurlu kısmının bel�rl� b�r hareket�n�
tamamen önleyemez (KN
İzahnames�n�n 9021.10.10 tar�fe alt
poz�syonu Açıklama Notlarının �k�nc�
paragrafına bakınız). Bu alt
poz�syonda sınıflandırılması �ç�n,
örneğ�n koşarken veya zıplarken ayak
b�leğ� eklem�n�n eğ�lmes�n�
engellemel�d�r. Bununla b�rl�kte eşya,
mamul olduğu tekst�l ve esnek plast�k
malzeme neden�yle koşu sırasında
vücudun ağırlığını taşıyamaz.
Ayak b�leğ�ne uygulamak �sten�len
baskı etk�s� eşyanın plast�k kısmı
kadar tekst�l kısmı �le de sağlanır. Bu
nedenle, GYK 3(b)’ye göre her �k�
malzeme de eş�t derecede öneml�d�r
ve buna göre eşya GYK 3(c)’ye göre
her b�r� geçerl� olab�lecek tar�fe
poz�syonlarından (39.26 ve 63.07)
numara sırasına göre sonuncusunda
sınıflandırılacaktır.
Bu nedenle eşya, 6307.90.10 KN
kodunda ‘d�ğer hazır tekst�l eşyası’
olarak sınıflandırılmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.
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Çevres� 66 cm, % 88’�
polyester, % 12’s� elastandan
mamul, örme kumaştan
yapılmış eşya (akt�v�te kemer�
olarak adlandırılır)(*). Eşya,
eş�t boyutlu �k� adet d�kdörtgen
örme kumaş parçasının üst
üste konularak üç tarafından
d�k�lmes�yle; ters�ne çevr�leb�l�r
elast�k b�r akt�v�te kemer�
hal�ne get�r�lm�şt�r.
Eşya reflektörler, fermuarlı düz
b�r cep ve b�r� elast�k bantlı
şer�de sah�p �k� küçük yuva �le
donatılmıştır. Herhang� b�r
tokası yoktur.
Eşya, örneğ�n spor akt�v�teler�
sırasında bel çevres�ne
g�y�nmek üzere tasarlanmıştır.
Cepler/yuvalar anahtar, kred�
kartı vb. küçük eşyaları
koymak �ç�nd�r.

6307.90.10 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le XI.
Bölümün 7(f) Notu ve 63.07, 6307.90
ve 6307.90.10 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Akt�v�te kemer�, 63.07 tar�fe
poz�syonu anlamında ve Bölüm XI
7(f) no.lu Notu gereğ�nce hazır tekst�l
ürünü özell�kler�n� taşımaktadır.
Eşya, bel�rl� b�r eşyayı muhafaza
edecek şek�lde tasarlanmamıştır ve
özel olarak şek�llend�r�lmem�ş veya
donatılmamıştır. Tar�fen�n 42.02
poz�syonunda sayılan mahfazalara
benzemez (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 42.02 tar�fe
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notlarının b�r�nc� ve dördüncü
paragrafına ve (c) �st�snasına
bakınız). Bu nedenle 42.02 tar�fe
poz�syonunda sınıflandırılmamıştır.
Eşya, 6307.90.10 tar�fe alt
poz�syonunda d�ğer hazır örme eşya
olarak sınıflandırılmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.
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Dış tarafı örme sentet�k
kumaştan (% 85 naylon, % 15
elastan) ve �ç tarafı plast�k
malzemeden yapılmış jel
benzer� astardan oluşan esnek
kılıf. Eşya farklı uzunluklarda
(65 �le 150 mm arasında) ve
çaplarda (15 �le 30 mm
arasında) olab�l�r.
Eşya hassas�yet gösteren el
veya ayak
parmaklarındak�/tırnaklarındak�
sürtünme sonucu oluşan
ağrıları/acıları azaltmak
(rahatlatmak) �ç�n kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Eşya
boyu kes�lerek
ayarlanab�lmekted�r ve
perakende olarak
sunulmaktadır.

6307.90.10 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 63. Fasıl
1 no.lu Notu ve 63.07, 6307.90 ve
6307.90.10 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır
Eşya tıbb� amaçlı şek�llend�r�lm�ş veya
bu şek�lde paketlenm�ş vatka, gazlı
bez, bandaj veya benzer� eşya
karakter�ne sah�p olmadığından 30.05
poz�syonunda sınıflandırılmamıştır.
Eşya 59.03 tar�fe poz�syonundak�
mensucattan (plast�k emd�r�lm�ş,
sıvanmış, kaplanmış veya plast�kle
lam�ne ed�lm�ş mensucat)
yapıldığından, 39. Faslın 2(p) no.lu
Notu uyarınca bu fasıldak� plast�k ve
bunlardan mamul eşya olarak
değerlend�r�lmem�şt�r. Eşya b�tm�ş ve
kullanıma hazır halded�r ve bu
nedenle XI. Bölümün 7(b) no.lu Notu
anlamında hazır tekst�l ürünüdür.
Eşya 59.03 tar�fe poz�syonundak�
(plast�k emd�r�lm�ş, sıvanmış,
kaplanmış veya plast�kle lam�ne
ed�lm�ş) mensucattan mamul
olmasına rağmen, XI. Bölümün 8(a)
nolu Notu gereğ� 59. Fasıl, anılan
Bölümün 7 no.lu notu kapsamındak�
hazır eşyaya uygulanamadığından
eşya 59. Fasılda sınıflandırılmamıştır.
63. Faslın 1. No.lu Notu anlamında
dokumaya elver�şl� maddelerden
d�ğer hazır eşya, XI. Bölümün d�ğer
poz�syonlarında yer almamak
koşuluyla 63.07 tar�fe poz�syonunda
yer alır. Bu poz�syon aynı zamanda
�stenen uzunlukta kes�lerek boyu
ayarlanab�len (bel�rs�z uzunluktak�),
XI. Bölümün 7 no.lu Notu anlamındak�
hazır eşyaları da kapsar (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 63.07 tar�fe
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notlarının b�r�nc� ve üçüncü
paragrafına bakınız).
Bu nedenlerle eşya, 6307.90.10
'd�ğer hazır örme/kroşe eşya' olarak
KN kodunda sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 32 × 27 × 20 cm
boyutlarında dörtgen pr�zma
şekl�nde sepet(*).
Sepet, çel�k tel (tel�n çapı
yaklaşık 4 mm'd�r) ve kâğıttan
oluşur. İskelet� oluşturmak
üzere yalnızca eşyanın
kenarları boyunca
yerleşt�r�lm�ş olan tel, çözgü ve
atkıları kağıt �pl�klerden oluşan
dokumayı ayakta tutmaktadır.
Her b�r kağıt �pl�k, �k� kat,
boyuna bükümlü ve b�rl�kte
bükülmüş kâğıt şer�tlerden
meydan gelmekted�r. Her b�r
bükümlü kâğıt şer�t yaklaşık
5,5 mm gen�şl�ğ�nded�r. İskelet�
oluşturan tel de tamamen
kağıtla kaplıdır.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

6307.90.98 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le 63.
Faslın 1 no.lu Notu ve 63.07, 6307.90
ve 6307.90.98 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Kağıttan sepet görünümüne sah�p
olması neden�yle eşyaya GYK 3(b)
anlamında esas karakter�n� veren
kâğıt dokumadır; ad� metalden tel
değ�ld�r. Sepet�n tel kısmı tamamen
kağıtla kaplandığı ve görünmed�ğ� �ç�n
eşya metal görünümünde değ�ld�r ve
dahası eşya esas olarak kâğıttan
yapılmıştır. Bu nedenlerle sepet,
73.23 tar�fe poz�syonunda, ev
�şler�nde kullanılan dem�r veya
çel�kten eşya olarak sınıflandırılmaz.
Kâğıt şer�tler büküldükler� �ç�n, 53.08
tar�fe poz�syonu anlamında kağıt �pl�ğ�
(tekst�l �pl�ğ�) olarak kabul ed�l�r
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n
53.08 tar�fe poz�syonuna �l�şk�n
Açıklama Notlarının (B) kağıt �pl�ğ�n�n,
üçüncü paragrafına bakınız). Eşyanın
kağıt �pl�kler�, 46. Faslın 1 no.lu Notu
anlamında "örülmeye elver�şl� madde"
tanımına uymadığından eşya 46.
Fasılda değerlend�r�lmem�şt�r.
Eşya, kağıt �pl�kler�n çözgü ve atkı
şekl�nde dokunmasıyla elde
ed�ld�ğ�nden, 56.09 tar�fe poz�syonu
anlamında kâğıt �pl�ğ�nden yapılmış
b�r eşya değ�ld�r; dokunmuş eşyadır,
bu nedenle 56.09 tar�fe poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır (Armon�ze
S�stem İzanames�n�n 56.09 tar�fe
poz�syonu Açıklama Notları b�r�nc� ve
üçüncü paragraf/(c)'ye bakınız).
Tar�fen�n başka yer�nde daha ayrıntılı
olarak bel�rt�lmeyen veya yer
almayan, herhang� b�r mensucattan
mamul hazır eşyalar 63. Faslın I. Tal�
Faslında sınıflandırılır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 63. Fasıl,
Genel, (1), b�r�nc� paragrafına
bakınız).
Bu nedenle eşya, 'd�ğer hazır eşya'
olarak 6307.90.98 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Sadece ayağı kaplayan
(baldırı kapatan kısmı
bulunmayan), saya kısmı açık
ayakkabı ("dans ayakkabısı")
(*).
Ayakkabı, taban kısmında ve
topuk arkasında (heel counter)
d�k�şler� bulunan tek parça
tekst�l malzemeden yapılmıştır
ve y�ne tekst�lden mamul
astarı bulunur. Tabanda, b�r�
ayak ayasına, d�ğer� topuk
kısmına denk gelecek şek�lde
d�k�lm�ş �k� der� parçası vardır.
Tabanın ön tekst�l kısmı,
ayakların burnunu yuvarlak
gösterecek b�r şek�lde
büzülmüştür.
Tabandak� �k� der� parça
arasındak� tekst�l kısım,
ayakkabının �ç tarafına d�k�len
elast�k b�r bant �le esnek
olacak şek�lde büzdürülmüştür.
Bu �şlem, dans ederken
tabanı, ayak parmaklarından
topuğa kadar sıkılaştırmaya
yarar.
Tabanın �ç kısmında,
ayakkabıların kullanımı
esnasında yerle temas eden
taban yüzey�nden daha küçük,
ancak tabandak� der�
yamalardan daha gen�ş olan
�k� parça gözenekl� köpük
bulunur ve bunlar da tekst�lle
kaplanmıştır.
Ayakkabının sayasındak�
açıklık elast�k b�r bant
yardımıyla sıkılab�l�r.
Ayakkabıyı ayağa sab�tlemek
�ç�n, b�leğe yakın kısmına
(quarter area) �k� adet elast�k
bant tutturulmuştur.
Ayakkabı kullanımdayken
(zem�n üzer�nde ayakta
dururken) ayağın yere temas
eden (yanlar ve üst kısım
har�ç) kısmının yaklaşık olarak
% 33'ü der�, % 67’s� tekst�l
malzemeden oluşmaktadır.

6405.20.99 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 64. Faslın
4 no.lu Notu �le 64.05, 6405.20 ve
6405.20.99 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya, 64. Faslın 1(b) no.lu Notu
neden�yle 64. Fasıl kapsamındadır;
çünkü üzer�ne d�k�lm�ş dış taban
parçaları mevcuttur. Ayrıca, ayak
burnuna yuvarlak şek�l vermek üzere
büzülmüş olan ön kısım, parmaklar
�ç�n n�speten sert b�r taban
oluşturmaktadır.
Ayakkabıların üst kısmını oluşturan
malzeme aynı zamanda tabanın da
b�r kısmını teşk�l etmekle b�rl�kte,
taban �le üst kısmın sınırı ç�z�l�rken;
ayağın yanlarını ve üstünü
kapatmayan kısım taban olarak kabul
ed�l�r (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 64. Fasıl Açıklama
Notlarının genel açıklamalarının (D)
kısmına bakınız).
Dış tabana esas özell�ğ�n� veren
malzeme tekst�ld�r; çünkü 64. Faslın 4
no.lu Notu anlamında, ayakkabı
kullanımdayken (zem�n üzer�nde
ayakta dururken) ayağın yere temas
eden en büyük yüzey� tekst�lden
mamuldür (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 64. Fasıl, genel
açıklama notları, (C) kısmına
bakınız).
Bu nedenlerle eşya, yüzü ve dış
tabanı tekst�l malzemes�nden olan
d�ğer ayakkabılar tanımıyla
6405.20.99 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.



                                

                                                                                              37/57

48

Yaklaşık 5 m uzunluğunda
yapma köknardan (çam ağacı)
b�r garland �le garlanda
dolanmış, yaklaşık 60 adet
LED �çeren b�r ışık z�nc�r�nden
oluşan eşya(*). Ürün, 230 V
güç kaynağı �le çalışır. Hem
garland hem de ışık z�nc�r�
plast�kten yapılmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

6702.10.00 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
67.02, 6702.10.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya, GYK 3(b) anlamında b�leş�k b�r
üründür. Nesnel özell�kler� neden�yle;
daha somut b�r �fadeyle, ekstra b�r
dekorat�f etk� sağlayan ışık z�nc�r� �le
donatılmış olan süs (yapma köknar
garland), esas olarak dekorat�f b�r
�şlev sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Yapma köknardan garland, ışıkları
kapalı olduğunda da süsleme veya
dekorat�f amaçlarla serg�lenmeye
devam edecekt�r. Bu nedenle söz
konusu, tab�� ürüne benzet�lm�ş
yapma köknar garland (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 67.02 tar�fe
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notlarına bakınız), ürüne dekorat�f
eşya olarak esas karakter�n�
vermekted�r. Bu nedenle eşya,
'elektr�kl� d�ğer aydınlatma c�hazları'
tanımlı 9405.40 tar�fe alt
poz�syonunda sınıflandırılmamıştır.
Eşya, yalnızca Noel eğlenceler� �ç�n
değ�l; tüm kış sezonu boyunca
dekorasyonda kullanılab�leceğ�n�
gösteren nesnel özell�kler� neden�yle
9505.10 tar�fe alt poz�syonunda 'Noel
eğlenceler� �ç�n eşya' olarak da
sınıflandırılmamıştır (95. Faslın Ek
Not 1 (a), son paragrafına bakınız).
Sonuç olarak eşya, 'plast�kten mamul,
yapma ağaç yaprakları' olarak
6702.10.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

49

İşlenm�ş, kök uçlarından
b�rb�r�ne yapıştırılmış �nsan
saçından hazır eşya(*). Kök
uçları, herhang� başka b�r
�şlem gerekt�rmeden, ısıtılarak
kullanıcının kend� saçı �le
b�rleşt�rmeye hazırdır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

6704.20.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 67.04,
6702.20.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya kök uçlarından b�rleşt�r�lm�ş
vaz�yette olduğundan, 67.03
poz�syonunun �z�n verd�ğ�nden daha
�ler� düzeyde �şlenm�şt�r. Bu nedenle,
67.03 poz�syonunda 'tert�plenm�ş,
�ncelt�lm�ş, beyazlatılmış veya başka
surette hazırlanmış �nsan saçı olarak
sınıflandırılmaz.
Ürün kök uçları b�rleşt�r�lm�ş ve daha
�ler� b�r �şlem gerekt�rmeks�z�n
kullanıcının kend� saçına eklenmeye
hazır olduğundan, 67.04 tar�fe
poz�syonu anlamında hazır post�ş
olarak düşünülmel�d�r (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 67.04 tar�fe
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama Notları,
paragraf (1), b�r�nc� alt paragrafına
bakınız).
Eşya, '�nsan saçından post�şler vb'
olarak 6704.20.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Berrak boros�l�kat camdan
yapılmış, paslanmaz çel�kten
v�dalı kapaklı yen�den
kullanılab�l�r su ş�şes�(*).
Kapak, s�l�kondan mamul,
sızdırmazlık sağlayan b�r �ç
contaya (o-r�ng) sah�pt�r.
Ş�şen�n kapağa takılı b�r
taşıma halkası ve rahat
kullanım �ç�n çıkarılab�l�r b�r
kaymaz s�l�kon kılıfı vardır.
Ş�şe, yaklaşık 220 mm
yüksekl�ğ�nde ve 60 mm
çapındadır. Boğaz çapı
yaklaşık 30 mm'd�r. Ş�şe, 0,6
lt'ye kadar kapas�teye sah�pt�r.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7013.99.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 70.13,
7013.99.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşyanın t�car� amaçlarla sıvıların
ambalajlanması ve taşınmasında
kullanılması mutat olmadığından
70.10 tar�fe poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 70.10 tar�fe
poz�syonu Açıklama Notlarının b�r�nc�
paragrafı �le 70.13 tar�fe poz�syonu
açıklama notlarının son paragrafının
(b) bend�ne ve 3924.90/2 no.lu AVİ'ye
bakınız).
Bu nedenle eşya, 'Sofra, mutfak,
tuvalet, yazıhane, ev tezy�natı ve
benzer� �şler �ç�n cam eşya' olarak
7013.99.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

51

Elektr�kl� fırınlarda ad� elektro-
korendon (corundum) üret�m�
sırasında elde ed�len yan ürün
olan "erg�m�ş kahvereng�
alüm�na cürufu" adlı eşya.
Ürün aşağıdak� b�leşenlerden
oluşur (ağırlıkça %):
- dem�r 75
- s�l�kon 15
- t�tanyum 5
- alüm�nyum 3
- d�ğer metaller 2
Ürün, grav�metr�k ayırma
�şlem�nde seç�c� yüzdürme �le
metal cevherler�n� konsantre
etmek �ç�n kullanılır.

7202.29.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 26. Faslın
3(a) nolu Notu, 72. Faslın 1(c) notu
ve 2 no.lu Alt Poz�syon Notu �le
72.02, 7202.29, 7202.29.90
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Ürün 26. Faslın 3(a) no.lu Notundak�
koşulları sağlamadığından 26.20
tar�fe poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır.
Eşyanın k�myasal b�leş�m�, ferro-
alyajları tanımlayan 72. Faslın 1(c)
notuna ve bu faslın 72.02
poz�syonunun ferro-alyajlarını
tanımlayan 2 nolu alt poz�syon
notunun gerekler�n� sağlamaktadır.
Ürünün ferro alyaj tanımına uygun
olmasını sağlayan �k� temel özell�ğ�,
metal cevherler�n�n grav�metr�k
ayrımında kullanılması ve elektr�kl�
fırınlarda hazırlanmasıdır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 72.02 tar�fe
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notlarının dördüncü ve altıncı
paragraflarına bakınız).
Metal cevherler�n�n seç�c� yüzdürme
�le grav�metr�k ayrıştırılmasında
kullanımını sağlayan k�myasal
b�leş�m�nden ötürü eşya, ferro-alyaj
olarak 72.02 tar�fe poz�syonunda
değerlend�r�lmel�d�r.
Bu nedenle eşya, 'd�ğer ferro-s�l�syum
alyaj' olarak 7202.29.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 30 mm gen�şl�ğ�nde
ve yaklaşık 0,02 mm
kalınlığında alaşımlı çel�kten
(paslanmaz çel�k değ�ld�r)
mamul rulo hal�nde sunulan
çubuk (r�bbon). Eşyanın en�ne
kes�t�, bütün uzunluğu
boyunca muntazam kes�nt�s�z
b�r d�kdörtgen b�ç�m�nded�r.
Yüzey �şç�l�ğ� görmem�şt�r.
Eşya, er�y�k eğ�rme (melt
sp�nn�ng) adı ver�len devamlı
döküm tekn�ğ� �le yapılır.
Elektr�k endüstr�s�nde, örneğ�n
transformatör çek�rdekler,
sensör çek�rdekler, doymalı
reaktörler �ç�n çek�rdekler,
manyet�k yükselt�c�ler,
kürec�kler ve darbel�
kompresörler�n üret�m�nde
kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

7228.60.80 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 72. Faslın
1(m) no.lu Notu �le 72.28, 7228.60 ve
7228.60.80 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Özell�kler� göz önüne alındığında
eşyanın, tüm uzunluğu boyunca
muntazam üç boyutlu en�ne kes�t�
d�kdörtgen şekl�nde olduğundan, 72.
Faslın 1(m) no.lu notunda tar�f ed�len
"D�ğer çubuklar" tanımına uygundur.
Bu tanıma göre eşya çubuk olarak
kabul ed�l�r.
Ürün, haddelemeden farklı metal
şek�llend�rme tekn�ğ� olan er�y�k
eğ�rme (melt sp�nn�ng) �le yapılmıştır.
Ayrıca üret�m yöntem�, basınçlı
döküm tekn�ğ�n�n aks�ne sürekl�
döküm tekn�ğ�d�r ve dolayısıyla ürün,
72. Faslın 3 no.lu Notu kapsamında
değ�ld�r. Bu nedenle eşya, gen�şl�ğ�
600 mm'den az olan yassı hadde
mamülü olarak 72.26 poz�syonunda
veya sıcak haddlenm�ş f�lmaş�n olarak
72.27 tar�fe poz�syonunda
değerlend�r�lmem�şt�r.
Eşya 'd�ğer alaşımlı çel�kten d�ğer
çubuk' tanımıyla 7228.60.80 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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Sıcak daldırma galvan�zl� çel�k
saclardan yapılmış, yaklaşık
55 cm uzunluğunda, 6 cm dış
çapa sah�p da�resel kes�tl�
eşya ("v�dalı kazık") (*).
Kazığın b�r ucu kon�k ve
d�şl�d�r, d�ğer ucu �se v�da
takmak �ç�n del�kler� olan b�r U
şekl�nded�r.
Eşya, zem�ne veya alta denk
gelecek malzemeye
döndürülerek takılması ve
daha sonra U şekl�ndek�
kısmına ahşap yapı
d�rekler�n�n v�dalar mar�fet�yle
kalıcı olarak sab�tlenmes�
amacıyla tasarlanmıştır (ahşap
yapı malzemes� ürüne hang�
poz�syonda v�dalanırsa o
şek�lde sab�t kalacaktır).
V�dalı kazıklar, ahşap
yapılarda, güneş enerj�s�
s�stemler�nde, bahçe ve
etk�nl�k yapılarında, ç�t
s�stemler�nde, pano ve
af�şlerde vb. kullanılır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır

7308.90.59 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, XV.
Bölümün 3 no.lu Notu �le 73.08,
7308.90 ve 7308.90.59 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, 73.08 tar�fe poz�syonundak�
'�nşaat aksamı' özell�kler�ne sah�pt�r.
Yapı elemanlarının montajı �ç�n özel
olarak tasarlanmıştır; yapı elemanı b�r
kez yerleşt�r�ld�kten sonra o
poz�syonda sab�t kalır. Eşya yapı
elemanlarını sab�tlemek �ç�n montaj
sırasında �ç�ne v�daların yerleşt�r�ld�ğ�
del�klere sah�pt�r (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 73.08 tar�fe poz�syonu
Açıklama Notlarının b�r�nc�
paragrafına bakınız).
İnşaat �şler�nde kullanılan malzemeler
73.08 poz�syonunda kapsandığından;
eşya 73.26 tar�fe poz�syonunda
dem�r-çel�kten d�ğer eşya olarak
sınıflandırılmamıştır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 73.26 tar�fe
poz�syonu açıklama notları, (1)'e
bakınız).
Eşya, 'çel�kten �nşaat aksamı' olarak
7308.90.59 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Çel�kten mamul, kend�l�ğ�nden
perç�nl�, gövdes�ne y�v açılmış;
yuvarlak, düz ve pürüzsüz
kafalı, alt tarafı tırtıl v�da(*).
Eşya farklı boyutlarda
bulunab�l�r.
Ürün, h�drol�k veya pnömat�k
pres vasıtasıyla düşük
kalınlıktak� metal levhalara
monte ed�lecek şek�lde
tasarlanmıştır. D�şl� kısım
levhaya d�k olarak g�rer; kafa
kısmı �se tam olarak levha
sev�yes�nde kalır.
Sonuç olarak ürün, metal
levhanın �lave b�r somun
vasıtasıyla başka b�r elemana
(ters�ne v�dalama �le ger�
söküleb�l�r) b�rleşt�r�lmes�n�
sağlayan erkek b�r d�şl�
oluşturur.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7318.15.95 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 73.18,
7318.15 ve 7318.15.95 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya d�şl�d�r ve hasar görmeden
kolayca söküleb�lecekler� şek�lde
parçaları b�rleşt�rmek veya sab�tlemek
�ç�n kullanılır. 73.18 tar�fe
poz�syonundak� v�danın özell�kler�ne
sah�pt�r. Bu yüzden, 7318.19.00 tar�fe
alt poz�syonunda sınıflandırılmaz
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n
73.18 poz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notları, (A)'ya da bakınız).
Bu nedenle eşya, 'd�ğer çel�k v�da'
olarak 7318.15.95 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Paslanmaz çel�kten mamul,
d�şl� ürün (�çten d�şl�)(*). Eşya
flanşlı b�r somun şekl�nded�r.
Ürün, motorlu taşıtın h�drol�k
fren s�stem�n�n boru hattı
montajında kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Eşya sıkıldığında, bağlantı
b�leşenler�n�n doğru konuma
gelmes�n� sağlayarak h�drol�k
contayı sağlamlaştırır.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7318.16.39 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 73.18,
7318.16 ve 7318.16.39 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, 73.18 tar�fe poz�syonunun 'd�ş
açılmış' eşyasının nesnel özell�kler�ne
sah�pt�r.
Eşya, boru bağlantı parçası olarak
73.07 tar�fe poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır çünkü, yalnızca
bağlantıyı oluşturan b�leşenlere baskı
yapmaktadır; boru hattı yoluyla �let�len
sıvıyla temas hal�nde değ�ld�r. Ürünün
d�şl� �çyapısı, h�drol�k sızdırmazlık
contası oluşturmak veya sızdırmazlık
sağlamak �ç�n tasarlanmamıştır.
Eşya, GYK 2(a) uyarınca �mal�
b�t�r�lmem�ş veya aksamı
tamamlanmamış boru bağlantı
parçası/rakor olarak da
sınıflandırılamaz çünkü �mal� b�t�r�lm�ş
veya aksamı tamamlanmış boru
bağlantı parçasının/rakorun ayırt ed�c�
n�tel�ğ�n� taşımamaktadır.
Boru bağlantı parçalarının montajında
kullanıma uygun cıvatalar, somunlar,
v�dalar, vb. 73.07 tar�fe poz�syonu
kapsamında değ�ld�r (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 73.07 tar�fe
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama Notları,
�st�snalar, (b) maddes�ne bakınız).
Bu nedenlerle eşya, 'paslanmaz
çel�kten d�ğer somun' olarak
7318.16.39 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Her b�r� 3,25 mm kalınlığa
sah�p 6 telden oluşan eşya(*).
Teller soğuk çek�lm�ş galvan�zl�
karbon çel�kten mamul olup,
ç�nko kaplama �le kaplanmıştır
ve b�rb�r�ne paralel uzanır.
Teller uzunlukları boyunca
gevşek b�r şek�lde burulmuştur
ve b�r "U" şekl�n� alacak
şek�lde bükülmüştür.
Eşya, ahşap telgraf d�rekler�
�ç�n örneğ�n b�rb�r�ne dolanıp
sıkıca bükülerek “gerd�rme tel�"
olarak kullanılmak üzere
sunulur.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7326.20.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 73.26 ve
7326.20.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Teller yeter�nce sıkı bükülmed�ğ�nden
eşya, 'demetlenm�ş teller (toron),
halat ve kablolar, örme halatlar,
bucurgat halatları ve benzerler�'
olarak 73.12 tar�fe poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 73.12 tar�fe
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama Notları,
b�r�nc� paragrafına ve KN
İzahnames�n�n 7312.10.61 �la
7312.10.69 alt poz�syonlarına �l�şk�n
açıklama notlarına bakınız). Eşya
ancak telgraf d�reğ�ne monte
ed�ld�ğ�nde sıkıca bükülü hale
gelmekted�r.
Sonuç olarak eşya, 7326.20.00 KN
kodunda 'dem�r veya çel�k tellerden
eşya' olarak sınıflandırılmıştır.

57

B�rl�kte b�r çerçeve oluşturacak
şek�lde, duvara sab�tlenmek
üzere tasarlanmış �k� yatay ve
�k� d�key ekstrüzyon
alüm�nyum raylar(*).
Eşya, duvar karosu
paneller�n�n tutturulması �ç�n
tasarlanmıştır.
Yatay rayların tasarımı,
paneller�n �ç�ne kaydırılmasını
sağlamakta, bu da
gerekt�ğ�nde paneller�n
çıkarılmasını ve
değ�şt�r�lmes�n�
kolaylaştırmaktadır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7616.99.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 7616,
7616.99 ve 7616.99.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, 'ad� metallerden donanım,
tert�bat ve benzer� (mob�lya, kapı,
merd�ven, pencere, panjur, karoser�,
eyer takımları, bavul, sandık,
mahfaza ve benzer� eşya �ç�n)
eşya'nın sınıflandırıldığı 83.02
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Raylar, duvar karosu paneller�n�
duvara tutturmak �ç�n tasarlanmış
olup; duvar karosu paneller�n�n
doğası 83.02 poz�syonunun donanım
veya tert�batının kullanılacağı
eşyalardan farklıdır. (AS
İzahnames�n�n 83.02 poz�syonuna
�l�şk�n açıklama notlarının �k�nc�
paragrafının (D) ve (E) maddeler�ne
bakınız).
Ürün, 'alüm�nyumdan d�ğer eşya'
olarak 7616.99.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 100×70×7 mm
boyutlarında, b�ç�m katsayısı
2,5 �nç, 128 GB depolama
kapas�tes�ne sah�p elektron�k
c�haz [Katı Hal Sürücüsü
(SSD)](*).
Eşya katı hal m�mar�s� üzer�ne
�nşa ed�lm�ş, kalıcı ver�
depolama �ç�n flaş bellek ve
D�nam�k Rastgele Er�ş�m
Belleğ� (DRAM) �le donatılmış
yarı �letken tabanlı elektron�k
ver� depolama c�hazıdır.
Otomat�k b�lg� �şlem
mak�nes�ne entegrasyona �z�n
veren Ser� Gel�şm�ş Teknoloj�
Bağlantısı (SATA) ara yüzüne
sah�pt�r ve dâh�l� ver�
depolama c�hazı olarak
kullanılır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8471.70.98 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 84. Faslın
5 (C) notu �le 8471, 8471.70 ve
8471.70.98 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
C�hazın SATA ara yüzü, boyutu ve
b�ç�m katsayısı g�b� özell�kler�, esas
olarak otomat�k b�lg� �şlem
mak�nes�nde kullanılmak üzere
tasarlandığını göstermekte olup;
c�haz doğrudan merkez� �şlem
ün�tes�ne bağlanab�lmekte, s�stem
tarafından kullanılan formattak�
ver�ler� alab�lmekte ve
göndereb�lmekted�r. Dolayısıyla ürün,
85.23 poz�syonunda katı hal kalıcı
depolama c�hazı olarak
sınıflandırılmaz.
Sonuç olarak c�haz, 'otomat�k b�lg�
�şlem mak�neler� �ç�n d�ğer depolama
b�r�m�' olarak 8471.70.98 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

59

Yaklaşık 190×80×4 cm
boyutlarında ve yaklaşık 11,5
kg ağırlığında b�r "ısıtma matı"
olarak b�l�nen eşya(*). Ürün,
b�r ısıtma elemanı (�nce b�r
kumaş tabakası �le kaplanmış
ızgara) �çermekted�r ve
takv�yel�d�r. Matın alt kısmı
(ısıtma elemanının altında) 1
cm kalınlığındak� köpük
tabakasından oluşmaktadır.
Paspasın üst dış tarafı,
turmal�n �çeren düz ve
pürüzsüz b�r yapay taş
tabakası �le donatılmıştır.
Eşyanın yüzey� sert ve
engebel�d�r.
Ürün, b�r kablo ve güç
bağlantısı �le bağlanan b�r
kontrol mekan�zmasına
sah�pt�r. Kontrolör, ayarlanan
sıcaklık ve çeş�tl� değ�şkenler�
gösteren b�r ekran, �sten�len
sıcaklığı ayarlamayı sağlayan
düğme �le açma/kapama
düğmes�ne sah�pt�r.
İnsan vücudunun çeş�tl�
bölümler�ne ısı uygulamak �ç�n
tasarlanmıştır. Kullanıcı
ürünün üzer�ne uzanab�l�r veya
oturab�l�r. Sıcaklık 30-70 °C
aralığında ayarlanab�l�r. Yapay
taşlar (ısındıktan sonra) uzak
kızılötes� ışınlar yaymaktadır.

8516.79.70 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 8516,
8516.79 ve 8516.79.70 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Ürün, fr�ks�yon, t�treş�m veya başka
b�r mekan�k hareket vasıtasıyla �ş
görmed�ğ�; vücuda masaj yapmak
üzere tasarlanmadığı �ç�n 90.19
poz�syonunda masaj c�hazı olarak
sınıflandırılmaz. Düz ve pürüzsüz
olan taşlar özell�ğ� sayes�nde ısıyı
b�r�kt�r ve sürtünme olmadan yayar
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n
90.19 poz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notları (II)'ye bakınız).
Eşyanın amacı yatağı donatmak
olmadığından 94.04 poz�syonunda
yatak takımı eşyası vb. (ş�lte, yatak
ped�) olarak da sınıflandırılmaz. Eşya,
engebel� b�r yüzeye sah�p ve sert
olduğundan 85. Fasılın 1 (a) no.lu
notu kapsamında değ�ld�r.
Eşya, evde kullanım �ç�n uygun
termoterap� c�hazı olarak �şlev
görmekted�r. Bu nedenle 'd�ğer
elektro term�k c�haz' olarak
8516.79.70 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

60

Toplam uzunluğu yaklaşık 150
cm ve her b�r�n�n çapı yaklaşık
0,8 cm olan, braketlerle
tutturulmuş �k� adet tüpten
oluşan eşya(*). Tüpler,
d�k�şl�d�r ve alüm�nyum
alaşımdan yapılmıştır.
Eşya, motorlu taşıtlarda
soğutma sıvısını motordan
aracın ön panel�n�n altındak�
ısı eşanjörüne taşımada
kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

7608.20.20 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 7608,
7608.20 ve 7608.20.20 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşyanın özell�kler� �t�barıyla, sadece
veya esas olarak bel�rl� b�r mak�neyle
kullanıma mahsus olduğu kanaat�
oluşmadığından eşya, kl�maların
aksam-parçalarının sınıflandırıldığı
8415.90.00 KN kodunda, maddeler�
ısı değ�ş�kl�ğ� yoluyla �şleyen
mak�neler�n aksam-parçalarının
sınıflandırıldığı 8419.90.85 KN
kodunda veya motorlu taşıtların
radyatörler�ne a�t aksam-parçaların
sınıflandırıldığı 8708.91.99 KN
kodunda sınıflandırılmaz (Armon�ze
S�stem�n XVI. Bölümünün 2(b) Notu
ve XVII. Bölümünün 3 no.lu Notuna
bakınız).
Bu nedenle eşya, 'alüm�nyum
alaşımlarından d�k�şl� �nce ve kalın
alüm�nyum borular' tanmlı 7608.20.20
KN kodunda sınıflandırılmıştır.
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Manuel püskürtücü olarak
b�l�nen; çel�k b�r �skelet, kanvas
astarlı yaklaşık 60 l�tre
kapas�tel� plast�k b�r depo, altta
b�r adet rotat�f püskürtücü �le
�k� adet pnömat�k tekerlekten
oluşan mekan�k c�haz(*).
Gübre, kum, tohum, tuz vb.
dağıtımı (rotat�f
serpme/saçma) �ç�n
tasarlanmıştır. Püskürtme
yoğunluğu kavrama (gr�p) �le
ayarlanab�l�r. Gen�ş alanların
düzenl� bakımı �ç�n uygundur.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8424.89.70 Sınıflandırma GYK 1, 3(c) ve 6, 84.
Faslın 2 no.lu notu �le 8424, 8424.89
ve 8424.89.70 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya 84.24 poz�syonundak� tanımlara
da (kum ve tuzun püskürtülmes�)
84.32 poz�syonundak� tanımlara da
(gübre dağıtıcısı ve ek�m mak�nes�)
uygunluk göstermekted�r.
Fonks�yonlarından b�r� esas
fonks�yonu olarak öne çıkmadığından
eşya, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu
kapsamında sınıflandırılamaz. 84.
Faslın 2 no.lu Notu uyarınca; 84.01
�la 84.24 poz�syonlarından b�r veya
b�rkaçına uygun olan mak�ne aynı
zamanda 84.25 �la 84.80
poz�syonlarından b�r veya b�rkaçına
da uygun olduğunda, �lk grubun
uygun poz�syonunda sınıflandırılır (bu
durumda 84.24 poz�syonu).
Eşya, hem 8424.82 alt poz�syonunda
yer alan tarım veya bahçec�l�ğe a�t
olanlar g�b�, hem de 8424.89 alt
poz�syonunda yer alan d�ğer c�hazlar
g�b� kullanılab�l�r; özell�kler� göz önüne
alındığında, bahsed�len �şlevler�n
h�çb�r�, XVI. Bölümün 3 no.lu Notu
anlamında, c�hazın esas fonks�yonu
olarak kabul ed�lemez ve her �k� alt
poz�syon da eşyayı daha özel
tanımlamaz. Bu nedenle eşya, geçerl�
olab�lecek poz�syonların numara
sırasına göre sonuncusunda
sınıflandırılacaktır.
Sonuç olarak eşya, 'sıvı veya toz
hal�ndek� maddeler� püskürtmeye,
dağıtmaya veya pülver�ze etmeye
mahsus d�ğer mekan�k c�haz' olarak
8424.89.70 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Perakende olarak satılacak
şek�lde paketlenm�ş set
hal�nde plast�kten mamul
eşya(*) aşağıdak� unsurlardan
oluşur:
- üç adet bahçe hortumu
parçası (rakor, manşon g�b�),
- b�r adet su akışını açıp-
kapatma ve su jet� t�p�n�
ayarlama mekan�zması �le
donatılmış püskürtme memes�,
- kauçuk contalarla ("O-r�ng"
olarak b�l�n�r) donatılmış
konnektörler.
Eşya, b�tk� sulama ve
yağmurlama (spr�nkle)
amacıyla bahçelerde
kullanmak �ç�nd�r.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8481.80.99 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
8481, 8481.80 ve 8481.80.99
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Su jet� t�p�n� değ�şt�ren ve su akışını
düzenleyen püskürtme başı, sete
esas karakter�n� ver�r. Eşya, 84.24
poz�syonu anlamında b�r sulama
s�stem� (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 84.24 poz�syonuna
�l�şk�n Açıklama Notları, (E)'ye
bakınız) veya bahçe �ç�n mekan�k b�r
spr�nkler başı değ�ld�r. 84.24
poz�syonunda kapsanmayan; musluk,
vana ya da sıvı akışını düzenleyen
d�ğer donanıma sah�p, hortum
püskürtme başının özell�kler�n�
taşımaktadır (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 84.24 poz�syonuna
�l�şk�n Açıklama Notları, (D)'ye
bakınız). Jet ya da sprey etk�s�n�
oluşturmak üzere musluklar veya
valflerle donatılmış püskürtme başları
84.81 poz�syonundadır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 84.81
poz�syonuna �l�şk�n açıklama
notlarının 11. maddes�ne bakınız). Bu
nedenle eşya 84.24 tar�fe
poz�syonunda sınıflandırılmamıştır.
Eşya, 'd�ğer valf' olarak 8481.80.99
KN kodunda sınıflandırılmıştır.
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N�kel gümüş alaşımından
yapılmış b�r kaplamaya sah�p,
sıcak haddelenm�ş alaşımsız
çel�kten yapılmış eşya(*).
Eşya, merkez� haf�fçe
çukurlaştırılmış ve çukur
kısmın alt tarafında küçük
hava boşlukları olan yuvarlak
b�r başlık (çap 2,7 cm)
şekl�nde sunulur. Kapak, �ç�
boş ve d�şl� b�r sapa (çap 0,5
cm) bağlanır. Eşyanın toplam
uzunluğu 2,5 cm'd�r.
Eşya, bel�rl� b�r bant geç�ren
(bandpass) f�ltren�n ayar
(tun�ng) elemanı olarak �ş
görmek üzere tasarlanmıştır.
Ürün bant geç�ren f�ltre
(hücresel ağ baz
�stasyonlarında bel�rl�
frekanslardak� s�nyaller�
�letmek �ç�n kullanılır)’n�n
kasasına v�dalanarak takılır;
üst ve alt frekansları süzer.
Eşya, ayarlama sürec�n�n
esaslı b�r parçasıdır. Ayarlama
sürec�nde yuvarlak kapak b�r
rezonatör görev� görür. Bu
yuvarlak başlığın yüzey�nde
herhang� b�r hasar olması
durumunda, radyo frekansı
dalgalarında b�r bozulma olur.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8517.70.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, XVI.
Bölümün 2(b) notu �le 8517 ve
8517.70.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Ürünün �şlev� eşyaları b�rleşt�rmek
veya sab�tlemek olmadığından v�da
veya cıvata olarak sınıflandırılamaz.
Eşya, XV. Bölümün 2 no.lu Notu
anlamıda genel kullanıma mahsus
aksam-parça olarak da düşünülemez.
Bu nedenle, 73.18 poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır.
Eşya, XVI. Bölümün 2(b) no.lu notu
anlamında esas �t�bar�yle hücresel ağ
baz �stasyonunun aksam parçası
n�tel�ğ�nded�r; özel tasarımı ve
boyutları �t�barıyla baz �stasyonunun
faal�yet� �ç�n şarttır ve başka amaçlar
�ç�n kullanılamaz.
Sonuç olarak eşya, ‘Ses, görüntü
veya d�ğer b�lg�ler� almaya veya
vermeye mahsus d�ğer c�hazların
aksam parçası’ olarak 8517.70.00 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.

64

1000 V'u aşmayan b�r voltaj
�ç�n, bakır kablo konektörler�
(erkek veya d�ş� t�p)(*).
Eşyanın b�r tarafında b�r f�ş
(erkek t�p) veya b�r soket (d�ş�
t�p) ve d�ğer tarafında yalıtım
malzemes� tabakası �le
korunan kl�ps şekl�nde b�r
kontak c�hazı vardır.
Eşya, koaks�yel kablolar
dışındak� teller� veya kabloları
bağlamak �ç�n kullanılır.
Eşya, "erkek konektörün"
herhang� b�r alet kullanılmadan
"d�ş� konektöre" takılmasıyla
bağlantıyı sağlar.

8536.69.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 8536,
8536.69 ve 8536.69.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, başka b�r kontak c�hazı �le
donatılmış b�r f�ş�n ('erkek t�p
konektör') veya b�r soket�n ('d�ş� t�p
konektör') nesnel özell�kler�ne
sah�pt�r. (AS İzahnames�n�n 85.36
poz�syonu Açıklama Notları, III-A/(1)
maddes�ne ve KN İzahnames�n�n
8536.69.10 �la 8536.69.90 alt
poz�syonlarına �l�şk�n açıklama
notlarına bakınız). Bu nedenle,
8536.90.10 alt poz�syonunda ‘tel ve
kablolar �ç�n bağlantı ve �rt�bat
elemanları’ olarak sınıflandırılmaz.
Sonuç olarak eşya, ‘d�ğer f�ş ve soket’
olarak 8536.69.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.
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Lazer teknoloj�s� �le c�lt bakımı
ve ep�lasyon �ç�n farklı dalga
boylarında �k� lazer (755 ve
1.064 nm) kullanan elektr�kl�
c�haz(*). Yaklaşık 104×38×64
cm ölçüler�ne ve 82 kg ağırlığa
sah�pt�r.
C�hazın gerçekleşt�reb�ld�ğ�
bakım �şlemler�ne ep�lasyon,
kozmet�k gençleşt�rme, yüz ve
bacak damarlarının tedav�s�,
düzens�z p�gmentasyonun
(örneğ�n güneş lekeler�n�n)
g�der�lmes� �le d�ğer vasküler
ve �y� huylu p�gmentl�
lezyonların tedav�s� dah�ld�r.
C�haz, hem tıp doktorunun
bulunmadığı güzell�k
salonlarında hem de tıp
doktoru gözet�m�nde yetk�l� tıp
merkezler�nde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8543.70.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 8543,
8543.70 ve 8543.70.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
C�hazın esas olarak estet�k �y�leşt�rme
�ç�n kullanılması yanında, b�r doktor
müdahales� olmaksızın tıbb� ortamın
dışında (b�r güzell�k salonunda)
kullanılab�l�yor olması aparatın tıbb�
kullanım �ç�n tasarlanmadığını
göster�r. Aynı zamanda c�haz b�r veya
daha fazla farklı patoloj�y� tedav�
edeb�l�yor olsa da bu tedav� tıbb� b�r
ortamın dışında da
gerçekleşt�r�leb�lmekted�r ve bu
nedenle, c�hazın tıbb� kullanım �ç�n
tasarlandığını bel�rleyeb�lecek yeterl�
gösterge yoktur. Bu nedenlerle, eşya
tıpta kullanılan c�hazların yer aldığı
90.18 poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Eşya, '85. Faslın başka
poz�syonlarında yer almayan veya
bel�rt�Imeyen kend�ne has b�r
fonks�yonu olan elektr�kl� c�haz' olarak
8543.70.90 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Her �k� ucunda konektörlerle
donatılmış, çeş�tl� uzunluklarda
yalıtılmış kablolar ("yığın
kabloları" olarak b�l�n�r)(*).
Her b�r kablo; 1000 V'u
aşmayan b�r voltaj �ç�n 32 adet
yalıtımlı tekl� �letken�n, �k�şerl�
olarak 16 ç�ft oluşturacak
şek�lde bükülmeden
yığınlanmasından oluşur. Bu
ç�ftler, b�r metal folyo ve metal
�plerle kaplanmıştır.
Kablolar, telekomün�kasyon
ağlarında (Yerel Alan Ağları
(LAN)) kullanılan anahtarlama
�stasyonlarını ("yığın" olarak
adlandırılan) oluşturan
anahtarları bağlamak üzere
kullanılmaktadır. Ethernet
teknoloj�s�n� kullanarak
anahtarlar arasında ç�ft yönlü
ver� aktarımını sağlarlar.
Kabloların herhang� b�r ek
�şlev� yoktur (örneğ�n, elektr�k
gücü sağlamaz).

8544.42.10 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 8544,
8544.42 ve 8544.42.10 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşyanın Ethernet g�b� b�r
telekomün�kasyon teknoloj�s�n�
kullanarak c�hazlar arasında ver�
aktarımını sağlaması neden�yle
eşyanın 8544.42.10 KN kodu
kapsamındak� telekomün�kasyon
c�hazlarından olduğu
düşünülmekted�r [15 ser� no.lu
Gümrük Genel Tebl�ğ� (Tar�fe-
Sınıflandırma Kararları)'n�n ek�nde
yer alan 'USB kablosu'
sınıflandırmasına da bakınız]. Söz
konusu kablolar, LAN olarak
yapılandırılmış olan
telekomün�kasyon ağlarında
kullanılmak üzere tasarlanmıştır; bu
nedenle, telekomün�kasyon ağlarında
kullanılan konnektörlü elektr�k �letken�
olarak kabul ed�l�r (Komb�ne
Nomanklatür İzahnames�n�n
8544.42.10 alt poz�syonuna �l�şk�n
Açıklama Notlarına bakınız).
Bu nedenle eşya, 'ger�l�m� 1000 V.u
geçmeyen, bağlantı parçası takılmış
olan, telekomün�kasyonda kullanılan
d�ğer elektr�k �letken�' olarak
8544.42.10 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.
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Yaklaşık 240×220×200 mm
boyutlarında ve yaklaşık 4,3
kg ağırlığında, sensör esaslı
elektron�k analog c�haz
("oks�jen anal�zörü" olarak
adlandırılır).
Eşya, saf gaz akışları �ç�nde
ve b�rden fazla tür gazın
bulunduğu ortamlarda, oks�jen
�z�n� ve m�ktarını tesp�t etmek
�ç�n kulometr�k teknoloj�y�; gaz
akışındak� oks�jen yüzdes�n�
doğru b�r şek�lde tesp�t etmek
�ç�n paramanyet�k teknoloj�y�
kullanır. Eşya, ölçüm
sonuçlarını görüntülemek �ç�n
b�r LCD mon�tör �çer�r. Ayrıca
sesl� ve görsel b�r alarm,
analog ve d�j�tal çıkışlar ve �k�
yönlü ser� �let�ş�m �çer�r.
Eşya endüstr�yel gaz proses�
ve kal�te kontrolünde
kullanılmaktadır.

9027.10.10 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
9027, 9027.10 ve 9027.10.10
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Eşya, 90.27 poz�syonu kapsamındak�
(gaz veya duman anal�z c�hazı)
f�z�ksel veya k�myasal anal�z �ç�n
kullanılan c�hazların özell�kler�ne ve
�şlevler�ne sah�pt�r. Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 90.27 poz�syonuna a�t
açıklama notlarının �lk paragrafının;
kok fırınları, gazojenler, yüksek �zabe
fırınları vb.'nde yanma sonucunda
ortaya çıkan yanıcı veya yanmış
gazların �çer�ğ�n� bel�rlemek amaçlı
anal�zlerde kullanılan 'gaz veya
duman anal�zler�ne mahsus c�hazlar'a
�l�şk�n (8) no.lu maddes�ne bakınız.
F�z�ksel veya k�myasal anal�z �ç�n
c�hazlar, 90.27 poz�syonunda daha
bel�rg�n olarak kapsandığından eşya,
'sıvı veya gazların akış, sev�ye,
basınç veya değ�şeb�l�r d�ğer
özell�kler�n� ölçmeye veya
muayenes�ne mahsus alet ve
c�hazlar'ı kapsayan 90.26
poz�syonunda sınıflandırılmamıştır
(Armon�ze S�stem İzahnames�n�n
90.26 poz�syonunun �st�snalara �l�şk�n
�lk paragrafının (d) bend�ne bakınız).
C�haz, GYK 3(b) anlamında kompoz�t
b�r eşyadır ve esas n�tel�ğ�n� veren
b�leşene göre sınıflandırılacaktır.
C�haza esas n�tel�ğ�n� veren unsurun,
b�r gazın �ç�ndek� oks�jen� tesp�t etmek
ve ölçmek olduğu düşünülmekted�r.
Bu nedenle eşya, 'elektron�k gaz veya
duman anal�z c�hazı' olarak
9027.10.10 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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Çel�kten mamul, 48,26 cm (19
�nç) uzunluğunda d�kdörtgen
b�r plakadan ve d�kdörtgen
şek�ll� plast�k braketlerden
oluşan eşya(*).
Braketler, plakaya d�k olarak
tutturulmuştur ve plakaya denk
gelmeyen (karşı) kısa
kenarlarının ortasında açıklık
bulunur.
Eşyanın, telekomün�kasyonda,
ver� �şleme s�stemler� vb.nde
kullanılab�lecek uygun
uzunluktak� çel�k dolaplara (19
�nç dolap) v�dalanarak
sab�tlenmes�n� sağlamak �ç�n
levha kısmının her �k� ucuna
del�kler açılmıştır.
Eşya, dolap �çler�nde kabloları
düzenlemek �ç�n kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8302.42.00 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6, XV.
Bölümün 2(c) ve 3 no.lu notları, 94.
Faslın 1(d) notu �le 83.02 ve
8302.42.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Çel�k levha, eşyaya esas n�tel�ğ�n�
ver�r; çünkü dolaplara sab�tlenen ve
braketler� yer�nde tutan ve
destekleyen bu levhadır.
83.02 poz�syonu, ad� metallerden
genel kullanım amaçlı donanım,
tert�bat ve benzer� eşyayı (örneğ�n
mob�lya, kapı, merd�ven, pencere,
panjur, karoser�, vb. �ç�n); özel
kullanımlar �ç�n tasarlanmış olsalar da
kapsar (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 83.02 poz�syonuna
�l�şk�n Açıklama Notlarının b�r�nc�
paragrafına bakınız).
Çel�k dolaplar, 94. Faslın 2 no.lu notu
uyarınca mob�lya olarak sınıflandırılır
(9403.20/3 ve 9403.20/4 no.lu DGÖ
AVİ'ler�ne de bakınız).
Eşya, 83.02 poz�syonu altında
sınıflandırılan, mob�lyalar �ç�n ad�
metalden donanımların nesnel
özell�kler�ne sah�pt�r. XV. Bölüm 2(c)
no.lu notu uyarınca, 83.02
poz�syonundak� eşyalar genel
kullanıma mahsus aksam parçadır.
94. Faslın 1 (d) no.lu notu neden�yle
eşya, 94.03 poz�syonunda
mob�lyaların aksam parçası olarak
sınıflandırılamaz.
Sonuç olarak eşya, 'ad� metalden,
mob�lyalar �ç�n donanım, tert�bat vb.'
Olarak 8302.42.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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"Telepresence robot" olarak
b�l�nen mob�l, kend�nden
dengel�, elektr�kle çalışan
mak�ne(*). Tek akslı, �k�
tekerlekl� kasası aşağıdak�
b�leşenler� �çer�r:
- İvmeölçer ve j�roskop,
- Elektr�k motoru,
- Bluetooth modülü,
- Şarj ed�leb�l�r p�l.
Ürün, p�l� şarj etmek �ç�n b�r
güç bağlantısına, b�r durum
ışığına ve motorlu yüksekl�k
kontrollüne sah�p d�key
teleskop�k b�r d�reğe sah�pt�r.
D�reğ�n üst kısmında b�r tablet
b�lg�sayar ('tablet') �ç�n
çıkarılab�l�r b�r tutucu vardır.
Tutucu, tablet� şarj etmek �ç�n
b�r USB bağlantı noktasıyla
donatılmıştır.
Eşya, yalnızca Bluetooth
kullanılarak kablosuz �let�ş�m
�şlevler�ne sah�p uyumlu b�r
c�haz (tablet vb.) aracılığıyla
uzaktan kontrol ed�leb�l�r.
Eşya, tablet� taşımak,
kaldırmak-�nd�rmek ve tablete
elektr�k sağlamak �ç�n
kullanılır.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8428.90.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, XVI.
Bölümün 3 no.lu notu �le 8428,
8428.90 ve 8428.90.90 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya yalnızca tablet� hareket ett�r�r ve
ona elektr�k sağlar; tablet�
tasarlandığı �şlemler dışında başka
�şlemler gerçekleşt�reb�lecek hale
get�rmez. Bu nedenle, tablet� bel�rl� b�r
�şlem �ç�n uyarlamamakta, �şlem
çeş�tl�l�ğ�n� artırmamakta veya tablet�n
ana �şlev�ne bağlı özel b�r �şlev
gerçekleşt�rmemekted�r (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 84.73
ğozz�syonuna �l�şk�n Açıklama
Notlarının �k�nc� paragrafına bakınız).
Bu nedenle eşya, 'sadece veya esas
�t�bar�yle 84.70 �la 84.72
poz�syonlarındak� mak�na ve
c�hazlarda kullanılmaya elver�şl�
aksam, parça ve aksesuar' olarak
84.73 poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Eşyanın tablet� taşıması, alçaltması-
yükseltmes�, c�haza elektr�k akımı
sağlaması, Bluetooth üzer�nden
�let�ş�m kurması özell�kler�n�n
bulunması ve dolayısıyla 84. ve 85.
Fasıllarda sayılan (XVI. Bölüm)
c�hazların muhtel�f fonks�yonlarını
yer�ne get�reb�l�yor olması neden�yle
eşya, 84.79 veya 85.43
poz�syonlarında sınıflandırılmamıştır.
XVI. Bölümün 3 no.lu notu gereğ�nce,
eşya esas fonks�yonuna göre
sınıflandırılacaktır. Eşya, tablet�
taşımak, kaldırmak-�nd�rmek �ç�n
tasarlanmıştır ve sonuç olarak, XVI.
Bölümün 3 no.lu nou anlamında bu
onun esas �şlev�d�r. D�ğer �şlevler
tal�d�r.
Bu nedenlerle eşya, 'd�ğer kaldırma,
taşıma, yükleme veya boşaltma
mak�nes�' olarak 8428.90.90 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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P�mlerle/mafsallarla bağlanmış
palet baklalarından oluşan,
çel�k dökümden mamul palet
z�nc�r baklası tert�batı ("palet
z�nc�r�" olarak adlandırılır)(*).
Z�nc�r baklalarına, d�kdörtgen
şek�ll� plakalarla [pabuçlar
(shoes/pads)] b�rleşt�r�leb�lmes�
�ç�n del�kler açılmıştır. Eşya �le
b�rl�kte pabuçlar
sunulmamaktadır.
Eşyanın tasarımı, esas olarak
pabuçların (pads) eşyaya
takılacağı del�kler�n varlığı,
eşyayı sadece veya esas
olarak 84.29 poz�syonunun
toprak �ş mak�neler�nde
kullanılmaya mahsus tırtıllı
kayış (�t�c� güç sağlar ve
mak�nen�n üzer�nde g�tmes�n�
destekler) olarak tanımlanab�l�r
hale get�r�r.

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8431.49.20 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, XV.
Bölümün 1(f) no.lu notu, XVI. Bölüm
2(b) no.lu notu �le 8431, 8434.49 ve
8431.49.20 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Nesnel özell�kler� �t�barıyla eşya,
sadece veya esas olarak 84.29
poz�syonunun mak�neler�nde
kullanılmaya mahsus aksam parçadır.
(8431.49/1 no.lu DGÖ AVİ's�ne de
bakınız). Eşyanın nesnel özell�kler�
(boyut ve şek�l), 84.29 poz�syonunda
yer alan mak�nelerle kullanılmak
üzere tasarlanmış b�r tırtıl kayışa
a�tt�r. Bu nedenle eşya, dem�r veya
çel�k z�nc�rler�n sınıflandırıldığı 73.15
poz�syonunda sınıflandırılmamıştır.
Eşya, 'özell�kle veya esasen 84.25 �la
84.30 poz�syonlarındak� mak�na ve
c�hazlar �le b�rl�kte kullanılmaya
elver�şl� dem�r veya çel�k dökümden
d�ğer aksam-parça' olarak 8431.49.20
KN kodunda, sınıflandırılmıştır.
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Yaklaşık 540×680×930 mm
ölçüler�nde ve 128 kg
ağırlığında, sıvı
damlacıklarının aktarımını
hassas b�r şek�lde yapmak
üzere tasarlanmış c�haz ("sıvı
�şley�c�" olarak b�l�n�r).
Eşya, m�kro plakaları (kaynak
plaka ve hedef plaka) almak
�ç�n �k� adet c�haz, �k� adet de-
�yon�zasyon çubuğu �le LED
kontrol ışığı, küçük b�r ekran
ve b�r ac�l durum düğmes�ne
sah�p kompakt b�r kasa �ç�ne
yerleşt�r�lm�ş b�r ultrason
kafasından oluşur.
Eşya, çok düşük hac�mde sıvı
damlacıklarını b�r kaynak
plakadan ters çevr�lm�ş b�r
hedef plakaya son derece
yüksek hassas�yet ve
doğrulukla taşımak �ç�n ses
enerj�s� (hedeflenm�ş
ultrason�k darbeler) kullanan
Akust�k Damlacık Çıkarma
(ADE) yöntem�n� kullanır.
S�stem, ejeks�yon başına 2,5
nano l�trel�k damlacıkları
aktararak daha büyük
hac�mlerde sıvının
aktarılmasını sağlar.
Kaynaktan san�yede 500
defaya kadar damlacık çıkar.
Eşya, bel�rl� hac�mlerde
reakt�fler� b�r m�kro plakadan
d�ğer�ne aktarmak �ç�n
laboratuvarlarda örnekler�n
hazırlanmasında kullanılır.

8479.89.97 Sınıflandırma GYK 1, 3(b) ve 6 �le
8479, 8479.89 ve 8479.89.97
kodlarının lafzına �st�naden
yapılmıştır.
Eşya GYK 3(b) anlamında kompoz�t
b�r üründür ve ürüne esas n�tel�ğ�n�
veren b�leşene göre sınıflandırılır. Sıvı
hacm�n�n hassas b�r şek�lde
dozlanmasını sağlamak �ç�n ölçüm ve
anal�z gerekl� olmasına rağmen,
c�hazınn esas n�tel�ğ�n� veren
fonks�yonu, püskürtülen damlacıkların
ultrason kullanılarak tam
dozlanmasıdır.
Ölçüm ve anal�z tal� fonks�yonları
olduğundan eşya, sıvı ve gazların
akış, sev�ye basınç veya değ�şeb�l�r
d�ğer özell�kler�n� ölçmeye veya
muayenes�ne mahsus alet ve c�haz
olarak 90.26 poz�syonunda
sınıflandırılmamıştır.
Eşya, 84. Faslın başka
poz�syonlarında bel�rt�lmeyen veya
yer almayan, kend�ne özgü b�r
fonks�yonu olan mekan�k c�haz olarak
8479.89.97 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

72

Muhtel�f ara yüzlerden çeş�tl�
formatlardak� ses dosyalarının
reprodüks�yonu �ç�n sesl� c�haz
(soundbar)(*). Genel boyutları
yaklaşık 110×14×7 cm'd�r.
C�haz:
- Ethernet arayüzü,
- Bluetooth ve W�F� ağ
bağlantısı,
- D�j�tal opt�k g�r�ş ve RCA hat
g�r�şler� ve çıkışları,
- B�r� m�n� ve ürün h�zmet� �ç�n
olmak üzere �k� USB portu,
�le donatılmıştır.
C�haz, d�ğer b�r kayded�len
ses� tekrar vermeye mahsus
c�hazla veya telev�zyonla
kullanılab�l�r. Ayrıca USB flaş
bellektek� veya �nternet
radyosundak� ses dosyalarını
tekrar vereb�l�r. Eşya
“surround” ses ve stereo
efektler oluşturmak �ç�n
tasarlanmıştır.

8519.81.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 8519,
8519.81.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya,85.18 poz�syonundak�
hoparlörler�n fonks�yonu (kayded�len
ses� tekrar vermeye mahsus c�haza
veya telev�zyona bağlanarak
kullanıldığında) �le 85.19
poz�syonundak� kayded�len ses�
tekrar vermeye mahsus c�hazların
fonks�yonunu (b�r USB flaş bellekten
veya b�r �nternet radyosundan kayıtlı
ses dosyalarını yen�den çaldığında)
bünyes�nde toplamıştır.
Eşya aynı zamanda kayded�len ses�
ger� verme �ş�n� yapab�ld�ğ� �ç�n 85.18
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
C�hazın b�r USB bağlantısına sah�p
olması, yarı �letken mesnet kullandığı
anlamına gel�r. Bu nedenle eşya, 'yarı
�letken mesnet kullanan, kayded�len
ses� tekrar vermeye mahsus d�ğer
c�haz' olarak 8519.81.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.
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B�r fırlatıcı ve b�r paraşüt
kordonundan (r�pcord) oluşan
plast�k topaç(*).
Topaç, fırlatıcı ve r�pcord �le
harekete geç�r�l�r. K�ş�ler�n
eğlenmes� �ç�n bağımsız olarak
kullanılab�l�r. Alternat�f olarak,
rak�pler�n topaçlarını dev�rmek
amacıyla kullanılab�l�r (�k� veya
daha fazla k�ş�yle ve k�ş� sayısı
kadar topaçla, eşyadan ayrı
olarak sunulan özel b�r kase
şekl�ndek� arenasında).

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

9503.00.95 Sınıflandırma GYK 1 ve 6 �le 9503.00
ve 9503.00.95 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Eşya, 9503.00 alt poz�syonunun
oyuncaklarından topaçtır (Armon�ze
S�stem İzahnames�n�n 95.03
poz�syonuna �l�şk�n Açıklama Notları,
(D), (x�x)'e bakınız). İnsanların
eğlenmes�ne yönel�k eşyaların
(oyuncak) nesnel özell�kler�ne
sah�pt�r.
Eşya, �k� veya daha fazla k�ş�
arasında rekabete dayalı oyunlar �ç�n
kullanılab�lmes�ne rağmen; özel
platformundan ayrı olarak sunulduğu
mevcut durumda oyun özell�ğ�n�
barındırmamaktadır. Bu nedenle,
salon oyunu olarak 95.04
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Eşya, 'plast�k maddeden d�ğer
oyuncak' olarak, 9503.00.95 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.

74

Kuzey d�s�pl�n� yürüyüş
(Nord�c-walk�ng) sopalarına
tak-çıkar s�stemle takılmak
üzere özel olarak tasarlanmış
plast�k ve metalden (uç
kısımları tungsten olmak üzere
çel�kten) mamul b�r ç�ft uç(*).

(*) Res�m yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

9506.91.90 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, 95. Faslın
3 no.lu notu �le 9506, 9506.91 ve
9506.91.90 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Kuzey d�s�pl�n� yürüyüş sopaları,
66.02 poz�syonunda bastonlar vb.
olarak düşünülemez. Sopalar, kros
kayağındak� harekete benzer şek�lde
vücudu �ler� doğru �tmek �ç�n ç�ft
olarak kullanılmak üzere
tasarlanmıştır, bu sebeple nesnel
özell�kler� �t�barıyla 66.02
poz�syonundak� bastonlardan
farklıdır. Söz konusu sopaların
tutacakları, kros kayak sopalarınınk�
g�b� gövden�n d�key b�r uzantısı
şekl�nded�r; bastonların sapları �se
kullanıcının ağırlığını sopa yardımıyla
taşıyab�lmes�n� sağlamak �ç�n yatay
şek�lde olur.
Kuzey yürüyüş d�s�pl�n�nde, sopalarla
vücudu �ler� doğru �terken vücudun
üst kısmı çalıştığı �ç�n bu yürüyüş,
normal b�r yürüyüşten farklıdır ve
dolayısıyla 95.06 poz�syonu
anlamında f�z�ksel b�r egzers�z olarak
kabul ed�l�r.
Sınıflandırmaya konu uçlar, 95. Faslın
3 no.lu Notu anlamında sadece veya
esas �t�bar�yle Kuzey d�s�pl�n� yürüyüş
sopalarıyla (95.06 poz�syonunun
eşyası) kullanılmaya elver�şl� olan
aksam/parça n�tel�ğ�nded�r; çünkü
karakter�st�k b�r şek�l ve tasarım �le
özel b�r bağlantı s�stem�ne sah�pt�r. Bu
nedenle, 66. Faslın 1(c) notu
uyarınca, 66.02 poz�syonundak�
eşyanın aksamı olarak 66.03
poz�syonunda sınıflandırılmaz.
Eşya, 'kültür-f�z�k eşyasının aksam-
parçası' olarak 9506.91.90 KN
kodunda sınıflandırılmıştır.
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Her �k� ucu açık, yaklaşık 4 m
uzunluğunda ve yaklaşık 0,5
kg ağırlığında, boş, z�rkonyum
alaşımdan tüp.
Eşya nükleer yakıtla
doldurulmak, d�k�lmek,
b�rleşt�r�lmek, sızdırmaz hale
get�r�lerek b�r yakıt
elemanındak� uranyum
tabletler �ç�n konteyner olarak
kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

8109.90.00 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, XV.
Bölümün 3, 5 ve 6 no.lu notları �le
8109 ve 8109.90.00 kodlarının lafzına
�st�naden yapılmıştır.
Nesnel karakter�st�ğ� ve özell�kler� göz
önüne alındığında eşya, nükleer yakıt
kartuşlarının muhafazasında ve
nükleer tes�sler�n metal yapılarında
kullanılan z�rkonyum alaşımdan
eşyayı kapsayan 81.09 poz�syonunun
lafzına uygundur (Armon�ze S�stem
İzahnames�n�n 81.09 poz�syonuna
�l�şk�n Açıklama Notlarına bakınız).
Tüp, bel�rl� tanımlanab�l�r b�r eşya
hal�ne gelmes� �ç�n hala çeş�tl�
�şlemlerden geç�r�lmek zorundadır. Bu
nedenle, gümrüğe sunulduğu hal�
�t�barıyla eşyanın nesnel özell�kler�,
84.01 poz�syonundak� nükleer
reaktörler �ç�n yakıt elemanı (kartuş)
n�tel�ğ�nde değ�ld�r. Bu nedenle eşya,
'nükleer reaktörler; nükleer reaktörler
�ç�n ışınlanmamış yakıt elemanları
(kartuş)' olarak 84.01 poz�syonunda
sınıflandırılmaz.
Tüp, 'z�rkonyumdan d�ğer eşya' olarak
8109.90.00 KN kodunda
sınıflandırılmıştır.

76

"Kontrol panel�" olarak b�l�nen
ve çeş�tl� radyo �şlevler�n�
etk�nleşt�rmek �ç�n b�rkaç
düğme �çeren, b�r araba
radyosunun d�kdörtgen
şekl�ndek� ön panel�(*).
Plast�kten yapılmıştır.
Düğmeler�/anahtarları
üzer�nde lazer projeks�yonla
kazınmış yazılar vardır.
Eşya, herhang� b�r elektr�kl�
veya elektron�k b�leşen�
olmaksızın sunulmuştur.

(*) Res�mler yalnızca b�lg�
amaçlıdır.

8529.90.92 Sınıflandırma GYK 1 ve 6, XVI.
Bölümün 2 (b) no.lu notu �le 8529,
8529.90 ve 8529.90.92 kodlarının
lafzına �st�naden yapılmıştır.
Eşya, araba radyosunun
kullanımında doğrudan b�r rol
oynamaktadır. Temas noktalarını
etk�n hale get�rerek çeş�tl� radyo
fonks�yonlarına er�ş�m sağlayan
esaslı b�r b�leşend�r. Yapısı ve
çalışma yöntem�, b�r araba
radyosunun b�leşen� olmak dışında
herhang� b�r kullanıma �z�n
vermemekted�r. Eşya bu sebeple
radyonun b�r parçası olarak kabul
ed�l�r ve 85.27 poz�syonunda yer alan
c�haza a�t aksam parça olarak 85.29
poz�syonunda sınıflandırılır.
Eşya 85.29 poz�syonu anlamında b�r
'dolap veya kasa' değ�ld�r; sadece b�r
araba radyosunun ön panel�d�r, bu
nedenle 8529.90.49 KN kodunda
sınıfalndırılmaz (KN İzahnames�n�n
8529.90.41 ve 8529.90.49 KN
kodlarına �l�şk�n Açıklama Notlarının
üçüncü paragrafına bakınız).
Sonuç olarak eşya, 85.27
poz�syonunda yer alan c�haza a�t
d�ğer aksam parça olarak 8529.90.92
KN kodunda sınıflandırılmıştır.


