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GENELGE
(2009/67)
İLGİ: a) 2009/4 sayılı Genelge
b) 2009/16 sayılı Genelge
İlgi (b)'de kayıtlı Genelgede; ilgi (a)'da kayıtlı Genelge uyarınca 01/5/2009 tarihinden itibaren
Genel Müdürlüğümüzün Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı tüm yazılarının
yürürlükten kaldırılması nedeniyle, TGTC'de açıkça yer almayan, Sınıflandırma Avileri ve
Sınıflandırma Tüzüklerinde de bulunmadığı tespit edilen eşyadan, yeniden düzenlenmesi gerekli
görülenlere ilişkin GTİP ve sınıflandırma gerekçeleri listelenmiştir.
Sözkonusu listenin, bazı eşyanın da ilave edilmesiyle yeniden düzenlenmesi uygun görülmüş olup,
ilgi (b)'de kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
EKLER:
EK-1: 1 liste (3 sayfa)
D AĞ I TIM :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA-Ayrıntılı bilgi için: 3068739 Faks: (0312) 3068965-95
Elektronik Ağ: ggm-tarife@.gumruk.gov.tr

EK-1
Eşyanın Tanımı
Yazılım tabanlı olan ve genellikle sadece bir el ünitesi,ilgili yazılım
ve USB bağlantısını sağlayan kablodan ibaret olan, bilgisayara USB
girişinden bağlanarak çalıştırılan yazılım üzerinden, el ünitesindeki
mikrofon ve hoparlör sayesinde sesli görüşme yapılmasına olanak
sağlayan internet telefonu.
Donanım tabanlı olan, herhangi bir yazılıma, bilgisayara
bağlanmaya ihtiyaç duymadan doğrudan internete bağlanarak
kullanılan, genellikle normal telefon görünümünde, üzerinde RJ45
girişi türünde konnektör girişleri bulunan internet telefonları.
Kapalı devre görüntülü telefon sistemleri olarak bilinen görüntülü
telefon cihazları; bina, apartman, site gibi yerlerde dış kapıdaki
kişilerle görüntülü olarak konuşulmasını sağlayan ayrıca kapı açma,
kapama işlevlerine de sahip üzerinde tuş takımı ve görüntü ekranı
bulunan cihazlardır. Anılan cihazların ulusal telekom şebekesine
bağlanması olası değildir.
Görüntülü görüşme özelliğine sahip olan telefon cihazları; Ulusal
telekomünikasyon şebekesine bağlanarak uzak mesafeler arasında
konuşmaya imkan veren ve görüntülü görüşme özelliğine de sahip
olabilen çeşitli tipte (telli, telsiz, cep, uydu telefonları vb.) telefon
cihazlarıdır.
Camdan mamul çaydanlık, tava, tencere, vs. kapakları
Kenarlarında eşyanın mümeyyiz vasfını oluşturacak kalınlıkta
metal (demir veya çelikten) kısım bulunan camdan mamul
çaydanlık, tava, tencere, vs. kapakları.

Tarife
Pozisyonu
85.18

85.17

8517.69.10

Gerekçe
Tarife Cetveli İzahnamesi
85.18 Tarife Pozisyonu
açıklama notları
Tarife Cetveli İzahnamesi
85.17 Tarife Pozisyonu
açıklama notları

1 ve 6 Nolu GYK

8517.11
8517.12
8517.18

Tarife Cetveli İzahnamesi
85.17 Tarife Pozisyonu
açıklama notları

7010.20.00.00.00

1 ve 6 Nolu GYK
Dünya Gümrük Örgütü
(DGÖ) Sekreteryasının,
Genel Yorum Kuralları 1,
2(b), 3(b) ve 6’ya istinaden
7323.93 tarife alt
pozisyonunda
sınırlandırıldığı görüşüne
istinaden

7323.93

Kristalizasyon işlemine tabi tutulan sodyum sülfat
2833.11.00.00.00 TGTC 25. Fasıl 1 nolu Notu
Temizleme ve zenginleştirme işlemine tabi tutulmuş doğal kaynaklı
sodyum sülfat. Zenginleştirme aşamasında eritme/kristallendirme
2833.11.00.00.00 TGTC 25. Fasıl 1 nolu Notu
işlemi uygulanmıştır.
Hint yağı içindeki trigliseritlerin parçalanıp, oluşan yağ asitlerinden
Ürünün 29. fasılda yer
sadece risinoleik asidin hidrojene edilmesi ile elde edilen
alabilmesi için: ürünün
12-hidroksi-stearik asidin de yer aldığı hidrojene hint yağları.
tamamının ya da tamamına
%76-90 oranları arasında değişen 12-hisroksi-stearik asit içermekte 2918.19.85.90.19 yakınının 12-hidroksi-stearik
ve geriye kalan kısmı ise stearik asit, az miktarda palmitik asit ve
asit olması gerekmekte ve
çok az miktarda bu yağ asitlerinin doymamışlarından oluşmaktadır.
bu oran tespiti de ancak
GC-MS analizi ile
gerçekleştirilebilmektedir.
Endüstriyel ölçekli ahşap malzemenin (yonga levha, HDF,MDF,
kontraplak vb.) kaplanmasında dekorasyon ve koruma amaçlı
Genel Yorum Kuralları 1 ve
kullanılan, selülozik esaslı (kağıt, karton vb.) bir mesnet üzerine
2(b), Gümrük Tarife Cetveli
39.21
plastik maddenin (melamin ve benzeri reçineler gibi) çeşitli
İzahnamesi 39.21tarife
yöntemlerle yerleştirilmesi ile üretilmiş, fiziksel olarak kağıt
pozisyonu açıklama notları
özelliği taşımayan kaplama malzemesi.
Göz ameliyatlarında kullanılan, ameliyat esnasında yer tutucu sıvı
dinamiğini kolaylaştırmak ve visikositeyi ayarlamak amacıyla
geçici bir süre göz içine konan ve cerrahi sonrasında tamamen
3824.90.64.00.00
hastanın gözünden temizlenen "sodyum hyoluronate" etken maddesi
içeren viskoelastik solüsyonlar.

1 ve 6 Nolu GYK

Eşyanın Tanımı

Tarife
Pozisyonu

Gerekçe

Gümrük Tarife Cetveli
İzahnamesinin 85.19 tarife
pozisyonu açıklama notları,
Kaset tipi tertibat veya lazer okuma sistemi içermeyen ve harici bir
güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo alıcısına sahip mp3 çalar cinsi 8527.13.99.00.00 29.01.2008 tarihli 26771
sayılı R.G.’de yayımlanan
eşyalar (sözkonusu eşyalar sınıflandırılmalarını etkileyecek başka
27.12.2007 tarihli
bir özelliğe sahip bulunmamaktadır).
2007/13066 sayılı BKK Eki
Sınıflandırma Görüşleri.
Ütü altlığı isimli eşya, ütünün çalışması için
gerekli bir parça olmayıp aksesuar niteliğinde
kullanılan bir üründür. Bu nedenle, ütünün
Ticari ismi ütü altlığı veya ütü çarığı olan, ütülerin tabanına
aksam ve parçası olarak 8516.90 tarife alt
takılarak gerek ütü tabanının korunması gerekse ütülenen eşyanın
zarar görmesini önleyen ve çeşitli maddelerden mamul olan eşyalar. pozisyonunda sınıflandırılmaması, tek başına
ithal edilmesi durumunda mamul olduğu
maddeye göre (teflon, silikon, vb.) uygun tarife
pozisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.
Tabanı tekerleklerin sökülmesi vasıtasıyla ayakkabı tabanı haline
getirilebilen tekerlekli patenler

Ayçiçeği tohumunun rüşeyminden (germ) çözücülerle veya prese
edilmek suretiyle veya santrifüj vasıtasıyla yağ üretilmesinden arta
kalan yağlı küspe ve diğer katı artıklar (TS 316 Ayçiçeği Tohumu
Küspesi Standardında; üç ayrı ayçiçeği yağı üretim yönteminin
bulunduğu, bunlardan; özütleme yöntemi ile yapılan üretimin
kalıntılarında %3, ekspeller yönteminde %6, adi pres yönteminde
ise %9 yağ bulunduğu ayrıca, 06.05.2004 tarihli 25454 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Küspe Normları Tebliğine göre, solventler
ekstraksiyonu yönteminde en çok %4,5, ekspeller (mekanik
presleme) yönteminde en çok % 9 oranında ham yağ içeren kalıntı
bulunacağı görülmektedir. )

Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları

9506.70.30.00.00 GTİP'de değil 64. Faslın
uygun pozisyonunda sınıflandırılması
gerekmektedir.

2306.30

Gümrük Tarife Cetveli
İzahnamesi 12.08 ve 23.06
açıklama notları

Belirtilen GTİP’de bir
sınıflandırma yapılabilmesi
için ilgili eşyanın (GYK 6
uyarınca) 7 seviyeli
tirelerinin her birinin kendi
arasında karşılaştırılmış ve
ürüne uygun olanının
seçilmiş olması
gerekmektedir. Örneğin; 3
tireli (---) seviyeye göre ele
2309.90.99.90.13 aldığımızda,
2309.90.99.90.13 GTİP’de
sınıflandırılan eşya “Nişasta
veya 1702.30.51.00 ila
1702.30.99.00,
1702.40.90.00, 1702.90.50.00
ve 2106.90.55.00 alt
pozisyonlarında yer alan
glikoz, glikoz şurubu,
maltodekstrin, maltotekstrin
şurubu ve süt ürünleri
içerenler” tanımına uygun
olmamalıdır.

Eşyanın Tanımı
2 Adet yarım küre şeklinde gofretin bir araya getirilmesiyle
oluşmuş, içi krem kıvamında nugat ve fındık ile doldurulmuş,
kakao ihtiva eden, dış kısmı tamamen çikolata ve dilimlenmiş
fındıkla kaplı ürün. Eşya, yaklaşık 3 cm çapında top şeklinde
olup, fırınlanmış gofret dışarıdan görünmemekte ve yaklaşık 2
mm. kalınlığındadır.

Tarife
Pozisyonu
1806.90.19

Gerekçe
Gofret eşyaya asli niteliğini
vermemekte, sadece ürünün top
şeklinde bulunmasını
sağlamakta ve dış kaplama ile iç
dolgunun birbirinden ayrılması
amacını taşımaktadır. 1, 3(b) ve
6 nolu GYK uygulanmıştır.

Haznesi, içine konan suyu içerisinde bulunan ultrasonik yüksek
frekanslı bir titreşim cihazı ile sıcak ve soğuk buhara dönüştüren,
Gümrük Tarife Cetveli
yaklaşık 2 lt. su depolama kapasitesini haiz, sudan elde ettiği
İzahnamesi 84.79 ve 85.09 tarife
ince hava partiküllerini kuru havaya püskürterek gerekli nemi
8509.80.00.00.19 pozisyonu açıklama notları ile 1
sağlayan ve ev içi kullanım için tasarlanmış, elektrik motoru ile
ve 6 nolu GYK uyarınca.
çalışan ve esasen havayı soğutucu bir niteliği olmayan "Hava
Nemlendiricisi" isimli eşya.
Bağlantı elemanları ile özel radyo sinyali alma, özel bir taşıyıcı
dalga frekansı ayırma, radyo frekans sinyalini demodüle etme ve
nihai ses sinyali kuvvetlendirme gibi işlevlere sahip olan
parçalarla donatılmış, kaset veya ses CD'si takılacak bir bölüm
8527.29
DGÖ Sekreteryasından alınan
içermeyen fakat bu tür parçaların monte edilmesine uygun bir
görüş ve 2 (a) GYK uyarınca.
şasi şeklinde tanımlanmış, tam ve bitmiş durumda iken oto radyo
teyp olarak kullanılacak olan radyo yayınları için alıcı cihazın
mümeyyiz niteliğini kazandığı eşya.
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