GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO: 9)
Gümrük Müsteşarlığından: 28.07.2006 tarihli ve 26242

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak
uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan
sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi'nin 34, 35, 36 ve 37
nci Dönem Toplantılarında alınan sınıflandırma kararlarını ve INN Ürünleri Listelerini (Ek-1) kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 10. maddesi ve 485 Sayılı Gümrük
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesi (c) fıkrası
uyarınca düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
(a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele
istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife
Cetvelini,
(b) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki
rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,
(c) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve
kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,
(d) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna
ilişkin Genel Yorum Kurallarını,
(e) International Non-Proprietary Name (INN): "Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil
Edilmemiş İsim"i,
ifade eder.
Genel Açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararları'na uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458
Sayılı Gümrük Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini
yitirir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN EŞYALARIN
SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARLARI
34. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
1. 100 ml.’lik (130 gram) kaba konmuş, bronş mukozası
salgılarındaki sıkıntıları ve solunum yolu kateral
rahatsızlıklarına karşı öksürük şurupları. Bu ürün, bal, bitki
özü, glikoz şurubu, invert şeker şurubu, doğal kiraz aroması,
gül yağı, sodyum benzoat ve saflaştırılmış sudan oluşan sulu
alkollü (hacim itibariyle %1.8) solüsyondur.

Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi
2106.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

2. 1/9 oranında D-pantotenol eter ve dekspantenol içeren iki
vitamin türevlerinin karışımı. Bu karışım, örneğin belirli bir
orandaki D-pantolakton, amino-3-propanal-1 ve 3etoksipropilaminin reaksiyonu gibi kimyasal sentez
yollarıyla elde edilmektedir.

2936.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

3. 100 adet fotoğraf alabilen 50 plastik sayfadan oluşan
taklit süet kapaklı, yaklaşık 14 cm. x 17.5 cm. x 8 cm.
ebatlarındaki fotoğraf albümleri. Her albümün üst kapağı
metal veya ahşaptan mamul komple fotoğraf çerçevesinden
ve saydam koruyucu kılıftan oluşmaktadır. Albümün üst
kapağı aynı zamanda fotoğraf konulması için açılabilecek
şekilde dizayn edilmiştir.

3926.90 Alt pozisyonu
3(b) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

4. Aşağıda belirtilenlerden oluşan çok tabakalı döşeme
panelleri;
1. tek tabaka mesnet (toplam kalınlık: 10 mm. genişlik: 70
mm., uzunluk: 600 mm.) üzerine Merbau’dan 4 mm.
kalınlığında üst tabakası olan tek bir şerit,
2. iki tabakalı mesnet (toplam kalınlık: 14 mm., genişlik:
210 mm., uzunluk: 2190 mm.) üzerine meşeden 4 mm.
kalınlığında üst tabakası olan çoklu şerit.
3. iki tabakalı mesnet (toplam kalınlık: 14 mm. genişlik:
145 mm., uzunluk: çeşitli) üzerine kayın ağacından 4 mm.
kalınlığında üst tabakası olan çoklu şerit.

4418.30 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

5. Plastiğe emdirilmiş dokumaya elverişli lif parçalarının
(uzunlukları 5 mm.yi geçmeyen suni ipek ve polyester
lifleri) kısmen yer aldığı plastikten dış tabanı olan, yüzü
dokumaya elverişli maddelerden spor tipteki erkek
ayakkabısı. Zeminle temas halindeki dış tabanın yüzey alanı,
yaklaşık olarak %52 dokumaya elverişli madde ve %48
lastiktendir.

6405.20 Alt pozisyonu
1 (64. fasla ilişkin 4 (b) no’lu notu) ve 6
no’lu Genel Yorum
Kuralları

6. İklimleyici sistemde soğuk su elde etmede kullanılan,
aşağıdaki elemanlardan oluşan makine (“soğutucu”):
Evaporatör, kondansatör, motor, yağlama sistemi,
komprassör, ısı değiştiricisi, kontrol merkezi, bağlama
birimi boruları ve telleri.
Bu makine soğutucu gazlar ve yağlama yağları ile
doldurularak donatılmıştır.

8418.61 veya 8418.69 (duruma göre) Alt
pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

7. Su püskürtücülü kesme makinesi.

8479.89
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

8. Cihaz sıcaklığı yükseldiğinde cihazın elektrik direncini
yükselten iletken polimer kompozisyonuna sahip Polimerik
Pozitif Sıcaklık Katsayı (PTC) Termistör cihazları. Bu
cihazların geniş kapsamlı terimleri, bazen, “yeniden
ayarlanabilir sigorta” olmasına rağmen, teknik olarak sigorta
değil, gerçekte doğrusal olmayan termistörlerdir.

8533.29 Alt pozisyonu
3(a) ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

9. İki oyuncak yüzük ve paketlenmiş şekerlemeyi içeren
plastik yumurta (“şekerlemeli mücevherli yumurta”). Mor
renkli yumurta yaklaşık olarak 55 mm. uzunluğunda ve 40
mm. çapındadır. Birbirlerine kenar kısımlarından sıkıca
tutturulan iki adet yarım küreden oluşan bu yumurta
üzerlerinde “FOXY” ve “I love you” şeklinde süslemelere
sahip iki adet plastik yüzük ve küçük şeker drajeleri içeren
ağzı kapatılmış plastik bir paket için bir kap niteliğindedir.

Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır:
9503.90 Alt pozisyonu (oyuncak yüzükler)
1704.90 Alt pozisyonu (şekerleme)
Ayrıca, Plastik yumurta ambalaj maddesi
olarak kabul
edilecektir.
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

10. Şekerlemeyi tutan bir kap uzantısı olan oyuncak
pervane. Bir versiyonu (“şekerlemeli mini pervane”), içinde
küçük şeker drajelerinin yer aldığı şeffaf, sert, silindir
şeklindeki plastikten bir kabın (190 mm. uzunluğunda ve 7
mm. çapında) kapak kısmını kapsayan bir plastik oyuncak
pervaneden (70 mm. çapında) oluşmaktadır. Diğer bir
versiyonu (“şekerlemeli topaç pervane”) 210 mm.
uzunluğundaki plastikten bir çerçeve üzerine biri diğerinin
üstüne gelecek şekilde monte edilmiş üç adet oyuncak
plastik pervaneden (70 mm. çapında) oluşmaktadır.
Çerçeve, içinde küçük şeker drajelerinin yer aldığı şeffaf,
sert, silindir şeklindeki plastik bir kabın (145 mm.
uzunluğunda ve 10 mm. çapında) kapak kısmını
kapsamaktadır. Çerçeveye tutturulan kapağın kendisi
çerçeve olmaksızın 25 mm. uzunluğundadır. Her iki
versiyonda da kaplar (kapaklar hariç) pervanenin uzantıları
veya pervane kanatları olarak kabul edilebilir.

Ayrı ayrı sınıflandırma yapılacaktır:
9503.90 Alt pozisyonu (oyuncak pervane)

11. Her iki tarafı baskılı daire şeklinde gümüşi metal diskler.
Bir yüzü televizyon dizileri karakterlerinin resimlerini
göstermekte, diğer taraf ise çeşitli ticari markaları
göstermektedir. İlave olarak her disk, televizyon
dizilerindeki muhtelif karakterlerini ihtiva eden tarafta
”disk” koleksiyonunun sayısal düzendeki yerini belirten sıra
numarasına sahiptir. Bu diskler “gevrek” veya “patates
cipsi” paketinin içine belli bir gevrek markasının satışını
arttırmak amacıyla dikkat çekici promosyon olarak
konulmuştur. Diskler, ayrıca çocuklara yönelik bir
koleksiyon eşyasıdır.

95.04 pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

1704.90 Alt pozisyonu (şekerleme)
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

35. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
1. “Sıvı margarin”. Margarinin fiziksel özellikleri 10øC’de
belirlenecektir.
2. Belli diğer bazı maddelerin yanı sıra 300 mg Spirulina
Pacifica (Spirulina platensis algleri, sprey kurutma yapılmış
toz) inaktif silisyum, inaktif nişasta ve inaktif magnezyum
stearat içeren tablet halinde insan tüketimine mahsus gıda
tamamlayıcıları.

Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi

2102.20 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

3. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 85, 86, 87 ve 88 no’lu INN listelerine bakınız].
4. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 89 no’lu INN listesine bakınız].
5. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 90 no’lu INN listesine bakınız].
6. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 91 no’lu INN listesine bakınız].
7. Manganez (%14), çinko (%13), bakır (%0.75) ve eser
miktarda azot ve potasyum içeren, bitkiler için sıvı
mikrobesleyici müstahzar. Bu müstahzar, topraktaki çinko
bakır veya manganezin eksikliğinde tohumun çimlenmesi ve
büyümesine yardımcı olmak üzere ekim yapılmadan önce
tohumların yüzeyine uygulanmaktadır.

29 ve 39. Fasıllar

8. “Biodizel”-ASTM D 6751’deki spesifikasyonları
karşılayan, ve dizel motorlar için içsel yenilenebilir bir yakıt
olan, hayvansal katı yağlardan veya bitkisel sıvı yağlardan
türetilen uzun zincirli yağlı asitlerin mono-alkil esterlerinin
karışımıdır. Bu ürün aynı zamanda yakıt katkısı olarak da
kullanılabilir.

3824.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

36. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
1. Kurutulmuş domuz butları:
- sadece bacak kemiği içeren;
- sadece but kemiği içeren;
- sadece incik kemiği içeren;
- sadece kemik parçaları içeren.

29 ve 39. Fasıllar
29 ve 30. Fasıllar
28, 29, 30 ve 35. Fasıllar
3824.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi
0210.11 Alt pozisyonu

2. Kemiklerinin tümü veya bir kısmını ihtiva eden
kurutulmuş domuz butları. Söz konusu kemikler
çıkarıldıktan sonra tekrar but içine yerleştirilmiştir.

0210.19 Alt pozisyonu

3. Gıda maddelerinde boyar madde olarak kullanılmak üzere
hazırlanan, 2500 renk birimine ayarlanan mürver ağacı
meyvesinin konsantre suyu.

32.03 pozisyonu

4. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 92 no’lu INN listesi (A)’ya bakınız].
5. İdrarın sürekli olarak toplanmasında, ölçülmesinde, ve
doğrudan numune alımında kullanılmaya mahsus, tamamen
esnek plastikten yapılmış ölçekli steril idrar boşaltım torbası.
Torba, bir hortum, sonda adaptör, idrar numunesinin
alınmasına mahsus subap/delik ile mobil taşıyıcıya veya
yatağa tutturulmak için bir kanca ile donatılmıştır.

29 ve 35. Fasıllar
3926.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

6. Ayrı bir ölçüm skalası ve boşaltım borusu bulunan, sert
plastikten toplama bölümü ile mücehhez esnek plastikten
ölçekli steril idrar boşaltım torbası. Bu torba, idrarın sürekli
olarak toplanmasında, ölçülmesinde, ve doğrudan numune
alımında kullanılmaktadır. Torba, bir hortum, sonda adaptör,
idrar numunesinin alınmasına mahsus subap/delik ile mobil
taşıyıcıya veya yatağa tutturulmak için bir kanca ile
donatılmıştır.

3926.90 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

7. Bir tasarım oluşturacak ve bir ticari marka-içerecek
şekilde bir kısmı kıtık (floking) ile kaplanmış (yaklaşık
olarak %67.5). plastik/kauçuktan bir dış tabanı ve dokumaya
elverişli maddeden yüzü olan ayakkabı (kadın ayakkabısı).

6404.19 Alt pozisyonu
1 (64. fasla ilişkin 4(b) no’lu notu) ve 6
no’lu Genel Yorum
Kuralları

8. Dokumaya elverişli maddeden mamul bir yüz ile tek
parça kalıplanmış plastik/kauçuk bir dış tabandan ve ayak
yuvarlağı ve topuğa ilave edilmiş örme polyester mensucat
bir tabakadan (yaklaşık %78’ini kaplayan) oluşan ayakkabı
(kadın ayakkabısı).

6404.19 Alt pozisyonu
1 (64. fasla ilişkin 4(b) no’lu notu) ve 6
no’lu Genel Yorum
Kuralları

9. Bir dizel motor, lastikler, yayıcılı teleskopik bir kol ve bir
vinç, kaldırma tertibatı ve kanca bloğu donanımlı motorlu
ağır iş aracı. Bu araç “toplama ve taşıma” işleri için
kullanılmaktadır ve yayıcı, piggy-back (yarı-konteynerler
için), kanca bloğu ve vinç, sabit kanca, kıskaçlı kollar, kepçe
(borular, kütükler vb. için) ve çatal gibi çeşitli sanayi ve yük
elleçleme mekanizmaları için özel olarak dizayn edilmiştir.
Bu araç, 60 tona kadar ağırlıktaki yükleri ve eşyayı
kaldırabilmekte ve elleçleyebilmektedir. Bu araç, kaldırma
işlevi için bir hidrolik sistem kullanılmaktadır ve esas
fonksiyonu konteynerlerin elleçlenmesi ve istiflenmesidir.
10. Dizelle çalışan altı tekerlekli şasi, şasi üzerine monte
edilmiş sürücü kabini, şasinin ön tarafına takılmış dikey
teleskopik kaldırma direği ve direğe takılmış kayış
vasıtasıyla çalışan yayıcı ile donatılmış konteyner
yükleyicileri. Direğin dış kısmı, direğin iç kısmından, düşey
olarak içeri ve dışarı doğru teleskopik hareket ederek, ayrıca
ilaveten bir kayış vasıtasıyla kaldırılıp indirilen yayıcıyı
yükseltip alçaltmaktadır. Modele bağlı olarak, konteyner
yükleyicisi 36 tona kadar yükü kaldırabilir ve konteynerleri
13 metre yükseğe kadar istifleyebilir.

8426.41 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

11. Dört adet makara içeren bir plastik kartuştan oluşan (115
mm x 88 mm x 33 mm) etiket yazıcı ile kullanılmaya
mahsus şerit kaseti. En geniş makara, bir yüzün üstünde
çıkarılabilir kağıtlı, kendinden yapışkanlı beyaz plastik
şeridi ihtiva etmektedir. İkinci büyük makara plastik şerit
ihtiva etmekte, en küçük olan makara ise kırmızı plastik şerit
ihtiva etmektedir. Dördüncü makara ise boştur. Her üç şerit
makarası 24 mm. genişliktedir.
Kartuş; üzerinde kartuşu tanımlayan ve hangi yazıcı
modellerde kullanılması için tasarlandığını vb belirten
uygun bir metin bulunan bir perakende karton kutuya
konulmuştur.

8473.40 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

8427.20 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

12. Ses CD’leri üreten, temiz hava kabini içine yerleştirilmiş
bir dizi makineden oluşan CD imalat sistemi. Bu sistem
polikarbonat diskler üretir ve bir dizi “oyuklar” (çentik) ve
satıhlar (çentik olmayan yerler) yaratır.

8477.10 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

13. Kullanıcının internette gezinti yapmasını, telefon
kablosu bağlantısı aracılığı ile e-posta göndermesini ve
almasını sağlayan bir iletişim fonksiyonuna haiz, bir
mikroişlemci, hafıza, iki adet USB girişi, ses/görüntü çıkış
jakı, telefon jakı, eternet jakından ve televizyon için en iyi
hale getirilmiş dahili çalışma ve uygulama yazılımı içeren,
kablosuz klavye, uzaktan kumanda, ses/görüntü kablosu,
telefon kablosu, telefon hattı T-dallandırıcı (LAN), kayıt
kartı, güç kaynağı, kurulum ve kullanıcı rehberi ile birlikte
sunulan modem esaslı (geniş bant) “set top box”.

8528.12 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

14. Çelik yapılar üzerine giydirilmiş, esas itibariyle
polietilen yaprakla kaplanmış adi metal çelik yapılardan
oluşan çadır benzeri tüneller (birleştirilmemiş). Bazı tipleri
”sera” olarak kullanılmaktadır.

Her bir unsur, yapıldığı maddeye göre
sınıflandırılacaktır.

37. DÖNEM SINIFLANDIRMA KARARLARI
Eşya Tanımı
1. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 84, 85, 90 ve 91 no’lu INN listelerine bakınız]
2. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 92 no’lu INN listesi (B)’ye bakınız.].
3. Bazı INN ürünleri
[Ek 1’deki 93 no’lu INN listesine bakınız].
4. 15mm.x92mm.x1850mm. ebatlarında bambu pano.
Yaklaşık olarak her birinin kalınlığı 5 mm. olan üç
tabakadan oluşmaktadır. Her tabaka uygun uzunluğu elde
etmek için uç uca birleştirilmiş beş bambu şeritten teşkil
edilmiştir. Bu şeritlerin genişliği 15 ila 22 mm. arasında
değişmektedir. Tabakalar yapışkan vasıtasıyla birleştirilmiş
ve preslenmiştir. Üst tabaka, bazı aşınmayı ve çizilmeyi
önleyici kaplamalar veya laklarla kaplanmıştır. Panoların
zemine yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacı ile, uçlardan
biri ile panonun kenarlarından biri çıkıntılı (dil kısmı), diğer
kenar ile uç ise girintili (oyuklu) hale getirilmiştir.

Tarife Pozisyonu ve
Sınıflandırma Gerekçesi
29 ve 30. Fasıllar
28. 29 ve 30. Fasıllar
28.29 ve 30. Fasıllar
4418.30 Alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

5. 3 barlık bir basınç ile çalışan, 5 lt.lik doldurma
kapasitesine sahip, entegre güvenlik supaplı ve entegre
hunili piston tipi bir basınç göstergesi (manometre) ile teçhiz
edilmiş püskürtme (sprey) cihazı. Bu cihazın, hunili sağlam
bir haznesi (rezervuarı), pirinç pompa çubuğu, ayarlanabilir
bir püskürtme ağzı ve ayarlanabilir bir taşıma kayışı
bulunmaktadır.

8424.81 alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

6. Bilgisayar kontrollü ve kutup değiştirme motorlu
kaydırarak kavislendirme (scroll bending) makinaları Tüm
işlemler soğuk olarak gerçekleştirilmektedir. İmalat
parçasının ucu, bir manivela şeklinde tasarlanmış olan
eksantrik sayesinde SBS kaydırarak kavislendirme aletinin
(aletler muhtelif şekillerdedir) içinde hareket etmeyecek
şekilde sabitlenmiştir.

8462.21 veya
8462.29
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

7. Entegre bir ISDN modem ve DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications/ Geliştirilmiş, Sayısal
Kablosuz Telekomünikasyon Cihazı) ihtiva eden baz ünitesi
(kordonsuz ahize ile birlikte telefon olarak kullanılmaya
mahsus). Cihaz tek başına sunulmaktadır.

8517.50
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

8. Entegre bir ISDN modem ve DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications/ Geliştirilmiş, Sayısal
Kablosuz Telekomünikasyon Cihazı) ihtiva eden baz ünitesi
(kordonsuz ahize ile birlikte telefon olarak kullanılmaya
mahsus). Cihaz, telefon şarj cihazı ve telefonla birlikte
perakende takım halinde sunulmaktadır.

8517.11
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

9. Entegre bir ISDN modem ve DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications/ Geliştirilmiş, Sayısal
Kablosuz Telekomünikasyon Cihazı) ihtiva eden baz ünitesi
(kordonsuz ahize ile birlikte telefon olarak kullanılmaya
mahsus). Cihaz, telefon şarj cihazıyla beraber ayrı olarak
paketlenmiş ahizeler (342) ile birlikte kendi perakende satış
ambalajlarında sunulmaktadır.

Ayrı ayrı sınıflandırılacaktır
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

10. Bir av tüfeğinin teleskopik dürbün kısmı üzerine monte
edilen; bir halojen lamba, bir reflektör ve lambayı teleskopik
dürbün kısmı üzerine monte etmeye yarayan bir tertibat
içeren silindir şeklinde bir mahfazadan müteşekkil: silahın
dipçik kısmına tutturulan ve bir devre kesici (anahtar) ve bir
akümülatör içeren kontrol kutusuna bir elektrik kablosuyla
bağlanmış olan; portatif lamba.

8513.10 alt pozisyonu
1 ve 6 no’lu Genel Yorum Kuralları

EK 1:
INN ÜRÜNLERİ LİSTESİ
85, 86, 87 ve 88 no’lu INN listeleri
Mureletccan
(85 no’lu INN Listesi)
Asoprisnil
(86 no’lu INN Listesi)
Inecalcitol
(87 no’lu INN Listesi)
Treprostinil
(87 no’lu INN Listesi)
Asoprisnil ecamate
(88 no’lu INN Listesi)
Atocalcitol
(88 no’lu INN Listesi)
Tolevamer
(88 no’lu INN Listesi)

Tarife pozisyonu
3906.90

89 no’lu INN listesi

Tarife pozisyonu

2937.29
2906.19
2937.50
2937.29
2909.49
3911.90

adargilcukin alfa
alamifovir
aprinocarsen
deligoparin sodium
dibotermin alfa
eptotermin alfa
exenatide
fispemifene
Iferanserin
scmapimod
sufugolix
tesofensine
tifenazoxide
tisocalcitate
ulifloxacin
varenicline

2934.99
2933.59
2934.99
3913.90
2933.29
2933.29
2933.29
2909.49
2933.39
2928.00
2934.99
2933.39
2934.99
2918.19
2934.99
2933.39

90 no’lu INN listesi

Tarife pozisyonu

adecatumumab
arformoterol
banoxantrone
batabulin
becampanel
beminafil
binodenoson
certolizumab pegol
ciluprevir
clazosentan
clofarabine
daglutril
dextofisopam
doranidazole
ecopladib
emapunil
enzastaurin
eslicarbazepine
esoxybutynin
parathyroid hormone
imidafcnacin
lumiliximab
maropitant
mubritinib
muraglitazar
nebentan
netupitant
omigapil
pelitrexol
pruvanserin
rameltcon
ranibizumab
razaxaban
rescquinil
rivaroxaban
sabarubicin
solabegron
tadekinig alfa
tanaproget
taneptacogin alfa
taprizosin
tocilizumab
uliprisnil
urtoxazumab
valtorcitabine
vildagliptine

3002.10
2924.29
2929.90
2935.00
2933.99
2934.99
2934.99
3002.10
2934.10
2935.00
2934.99
2933.79
2933.99
2933.29
2935.00
2933.59
2933.39
2933.99
2922.19
2937.19
2933.29
3002.10
2933.39
2934.99
2934.99
2935.00
2933.59
2932.99
2934.99
2933.59
2932.99
3002.10
2934.99
2934.99
2934.99
2941.90
2922.50
2933.29
2934.99
3002.10
2935.00
3002.10
2937.29
3002.10
2934.99
2933.99

91 no’lu INN listesi

Tarife pozisyonu

acotiamide
alagebrium chloride
alglucosidase alfa
armodafinil
bamirastine
befetupitant
belotecan
carmoterol
cetilistat
dasantafil
daxalipram
denufosol
depelestat
dirlotapide
edaglitazone
exbivirumab
fampronil
fidexaban
fingolimod
gadodenterate
gantacurium chloride
golimumab
idronoxil
imiglitazar
indacaterol
indibulin
ismomultin alfa
lanimostim
lemuteporfin
lenalidomide
lestaurtinib
libivirumab
maraviroe
mecasermin rinfabate
milataxel
mirococept
paclitaxel ceribate
palosuran
panitumumab
pelitinib
perflubutane
perzinfotel
prasugrel
radafaxine
ranirestat
regadenoson
reparixin
retapamulin
revaprazan
rilpivirine
ritobegron
robenacoxib
rostafuroxin
selodenoson
taltobulin
tandutinib
teglicar
telavancin
tetomilast
lifuvirtide

2934.10
2934.10
3507.90
2930.90
2933.39
2934.99
2939.99
2933.79
2934.99
2933.59
2934.99
2934.99
2934.99
2933.99
2934.10
3002.10
2933.29
2933.39
2922.19
2846.90
2933.49
3002.10
2932.99
2934.99
2933.79
2933.39
2934.99
2934.99
2933.99
2933.79
2934.99
3002.10
2933.39
2933.29
2932.19
2934.99
2932.99
2933.49
3002.10
2933.49
2903.30
2933.99
2934.99
2934.99
2933.59
2934.99
2935.00
2941.90
2933.59
2933.59
2922.50
2922.49
2932.19
2934.99
2924.29
2933.59
2924.19
2941.90
2934.10
2933.99

topilutamide
torapsel
trodusqucmine
vandetanib
vestipitant
yttrium (90Y) tacatuzumab

2924.29
2934.99
2922.19
2933.59
2933.59
2844.40

84, 89, 90 ve 91 no’lu INN listeleri
Alefacept
(84 no’lu INN Listesi)
Hemoglobin raffimer
(89 no’lu INN Listesi)
Exatcean alideximer
(89 no’lu INN Listesi)
Ixahepilone
(89 no’lu INN Listesi)
Patupilone
(89 no’lu INN Listesi)
Segesterone
(89 no’lu INN Listesi)
Tafluprost
(89 no’lu INN Listesi)
Pasireotide
(90 no’lu INN Listesi)
Teglutide
(90 no’lu INN Listesi)
Zanolimumab
(90 no’lu INN Listesi)
Abatacept
(91 no’lu INN Listesi)
Pegamotecan
(91 no’lu INN Listesi)

Tarife pozisyonu
3002.10

92 no’lu INN listesi:

Tarife pozisyonu

3002.10
2939.99
2941.90
2941.90
2937.23
2937.50
2933.99
2937.19
3002.10
3002.10
2939.99

(A)
ancriviroc
avanafil
balicatib
bemotrizinol
bisoctrizole
ceftobiprole
ceftobiprole medocaril
deferitrin
galsulfase
glucarpidase
levotofisopam
linaprazan
omocianine
pemaglitazar
perflisobutane
(B)
salclobuzic acid
artemifone
atilmotin
becocalcidiol
besilesomab
canfosfamide
delmitide
deutolperisone
cfipladib
clomotecan
cmbeconazole
etalocib
farampator
forodesine
icomucret
inotuzumab ozogamicin
isalmadol
ispinesib
morphine glucuronide
naveglitazar
peliglitazar
piclozotan
pralatrexate
radotermin
raxibacumab
rimeporide
saxagliptin
seliciclib
talabostat
talaglumetad
tanogitran
tefibazumab
temsirolimus
thrombomodulin alfa

93 no’lu INN listesi:

2933.39
2933.59
2933.59
2933.69
2933.99
2941.90
2941.90
2934.10
3507.90
3507.90
2933.99
2933.99
2933.99
2930.90
2903.30
2924.29
2934.99
2933.99
2906.19
3002.10
2930.90
2925.20
2845.90
2935.00
2939.99
2934.99
2918.90
2934.99
2933.59
2918.19
3002.10
2922.50
2933.59
2939.19
2918.90
2934.99
2934.99
2933.59
2934.99
3002.10
2930.90
2933.99
2933.59
2933.99
2924.29
2933.99
3002.10
2934.99
2934.99

Tarife pozisyonu

Antithrombin alfa
Apixaban
Apratastat
Arasertaconazole
Avosentan
Bapineuzumab
Belatacept
Brivaracetam
Caricotamide
Catumaxomab

3002.10
2933.79
2935.00
2934.99
2935.00
3002.10
3002.10
2933.79
2933.39
3002.10

93 no’lu INN listesi:

Tarife pozisyonu

Dapiclermin
Dexlansoprazole
Dianicline
Ecallantide
Ertumaxomab
Esmirtazapine
Fosfluridine tidoxil
Ispronicline
Istaroxime
Lecozotan
Levolansoprazole
Manitimus
Mapatumumab
Nebicapone
Nerispirdine
Ofatumumab
Olmesartan
Padoporfin
Pagibaximab
Paliroden
Peforelin
Plerixafor
Plitidepsin
Rimacalib
Rivanicline
Rivenprost
Satavaptan
Seletracctam
Sipoglitazar
Sunitinib
Surinabant
Tasidotin
Tasquinimod
Terutroban
Tesetaxel
Tretazicar
Udenafil
Valategrast
Valopicitabine
Volociximab
Zabofloxacin
Zalutumumab

2933.29
2933.39
2934.99
2934.99
3002.10
2933.59
2934.99
2933.39
2928.00
2934.99
2933.39
2926.90
3002.10
2914.70
2933.39
3002.10
2933.29
2843.90
3002.10
2933.39
2937.19
2933.99
2934.99
2934.99
2933.39
2937.50
2935.00
2933.79
2934.10
2933.79
2933.39
2933.99
2933.79
2935.00
2934.99
2933.99
2935.00
2924.29
2934.99
3002.10
2933.99
3002.10

