
Açıklama:                             gtip: 7226.91.91.00.00        başlangıç tarihi : 12.03.2021     
Çelik lama                                                                              bitiş tarihi: ----- 

 
Gerekçe: 
Çelik lama\'\' ticari tanımlı, 31crv3 kodlu çelik sınıfında olan, 5,8-6 metre uzunluğunda 200*9 mm 

ölçülerinde çelik lama cinsi eşyanın izmir laboratuvar müdürlüğünün 3521btb0041 sayılı 

05.03.2021 tarihli analiz raporu ve tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı 

maddeleri ve gümrük tarife cetveli izahnamesinin 72. Fasıl notları, 72.26 tarife pozisyonu 

açıklama notlarına istinaden 

 

 

Açıklama:                 gtip:8479.89.97.90.19        başlangıç tarihi : 10.03.2021    bitiş tarihi: ----- 
Nitrogen gas springs . Ticari tanımlı eşyadır. Nitrojen gazı yardımıyla pistona basınç uygulayarak 

hareket etmesini sağlamaktadır. Kalıp, pres vb. Makine sanayiinde kullanılmaktadır. 
 
Gerekçe: 
Tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar (1)ve(6), fasıl notları, 84.79 tarife pozisyonu izahname 

açıklama notları.  
 
 

Açıklama:                             gtip: 7226.91.91.00.00   başlangıç tarihi : 12.03.2021     
Çelik lama                                                                             bitiş tarihi: ----- 
 
Gerekçe: 
Çelik lama'' ticari tanımlı, 31crv3 kodlu çelik sınıfında olan, 5,8-6 metre uzunluğunda 200*10 mm 

ölçülerinde çelik lama cinsi eşyanın izmir laboratuvar müdürlüğünün 3521btb0042 sayılı 

05.03.2021 tarihli analiz raporu ve tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı 

maddeleri ve gümrük tarife cetveli izahnamesinin 72. Fasıl notları, 72.26 tarife pozisyonu 

açıklama notlarına istinaden 

 

 



Açıklama:                             gtip: 8516.80.20.00.19   başlangıç tarihi : 11.03.2021    bitiş 
tarihi: ---- 
Plastik kaynak makinası mesnetli ısıtıcı resistansı  

 

Gerekçe:  
Plastik kaynak makinası rezistansı ticari tanımlı, faturasında plastic welding machine resistance 

olarak tanımlanan eşyanın tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve 

gümrük tarife cetveli izahnamesinin xvı. Bölüm notları ve 85.16 tarife pozisyonu açıklama 

notlarına istinaden 
 
 

Açıklama:                             gtip: 8509.80.00.00.19   başlangıç tarihi : 09.03.2021    bitiş 
tarihi: ---- 
Xhb-018 model automotic water dispenser, elektrik motoru, pil ve silikon tüpten oluşan su 

damacanalarında kullanılan şarjlı pompa 

 

Gerekçe: 

Genel yorum kuralları (1),(6) 8509 tarife pozisyonu açıklama notları 

 

 

 

Açıklama:                             gtip: 4601.92.90.00.00   başlangıç tarihi : 09.03.2021    bitiş tarihi: -
---- 
Seat cushion-br4806209 ön tarafı bambu şeritlerden mamül, otomobil koltuğuna sermek için 

tasarlanmış hasır minderi 

 

Gerekçe: 

Genel yorum kuralları (1),(6) 4601 tarife pozisyonu açıklama notları,istanbul laboratuvar 

müdürlüğünün 11.01.2021 tarih 3421btb0006 sayılı analiz raporu 

 

 

 
Açıklama:                             gtip: 8467.29.20.00.00   başlangıç tarihi : 09.03.2021    bitiş tarihi: ---- 



Eınhell te-cd 18 li e solo model akülü vidalama cihazı. Cizhazın motor 

gerilim beslemesi 18v. D.c. Rolanti devri 0-400/0-1400 rpm vida çapı 6 mm’dir. Liytum iyon 

batarya ile çalışmaktadır. 

 

Gerekçe: 

Genel yorum kuralları (1),(6). 8467 tarife pozisyonu açıklama notları 

 

 

Açıklama:                             gtip: 9105.91.00.00.00   başlangıç tarihi : 09.03.2021    bitiş 
tarihi: ---- 
Hxy-033 model led ışıklı çerçeveye bitişik pille çalışan masa saati çerçeve arka kapak ve sabit 

durmasını sağlayan ayak plastiktir. Plastik çerçevenin iç yan panelinde 8 adet led ışık 

mevcuttur.çerçevenin ön yüzündeki cam ayna görünümlü olup led ışıklar yandığında saydam bir 

cam haline gelip arka plandaki fotoğrafı gösterir. Led ışıklar 3 adet kalem pil ile ve doğru akım 4,5 

volt usb kablosu ile çalışabilmektedir.çerçevede kağıda basılı fotoğraflar sergilenir. Ürünün dijital 

özelliği yoktur. 

 

Gerekçe: 

Genel yorum kuralları (1),(6) (3b) 9105 tarife pozisyonu açıklama notları 

 

Açıklama:                    gtip: 6909.19.00.00.12   başlangıç tarihi : 21.09.2021    bitiş 
tarihi: 11.03.2021                                     kaldırılma sebebi: (hatalı sınıflandırma nedeni ile iptal 

edilmiştir.) 
 

Dişçilikte kullanılan 98 mm. Genişliğinde,12 mm kalınlığında olan blok. 

 

Gerekçe: genel yorum kuralları (1) ve (6) 69.09 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul 

laboratuvar müdürlüğünün 27.07.2017 tarihli 3417btb0621 sayılı analiz raporu 

 

 

Açıklama:                    gtip: 8413.20.00.90.00   başlangıç tarihi : 08.01.2021    bitiş tarihi: 
10.03.2021                                     kaldırılma sebebi: (hatalı sınıflandırma nedeni ile 10.03.2021 

tarihinde iptal edilmiştir.) 



 
Plastikten imal edilmiş, üç parçadan oluşan, birinci parça: el pompası, ikinci parça: el pompasının 

üst kapağı, üçüncü parça: termal bir işlem kullanılarak kapatılma amaçlı boru şeklindeki kap. Üç 

parçanın birleştirilmesi ile oluşan genelde kozmetik sanayide kullanılan bir hazneye sahip el 

pompası. 

 
Gerekçe: 

Genel yorum kurallar (1) ve (6), 84.13 tarife pozisyonu açıklama notları. 


