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DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bakanlığımızca edinilen bilgilerden, bebeklerin burun deliklerinde biriken mukozayı 

temizlemeye yarayan “Burun Aspiratörü” ticari tanımlı eşyanın sınıflandırılmasında gümrük 

idarelerinde farklı uygulamalar olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Konuya ilişkin olarak AB bağlayıcı tarife bilgisi veri tabanında (PLPL-WIT-2014-00314, PLPL-WIT-

2014-00057) ve ABD gümrük idaresi sınıflandırma görüşleri veri tabanında da (NY888195, N026986) 

farklı sınıflandırma görüşlerinin benimsendiği görülmektedir. 

 

Bilindiği üzere, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 39.24 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama 

notlarının (D) bendinde; "Sağlık ve Tuvalet setleri (ibrikler, taslar vb) hijyenik kovalar, yatak lazımlıkları, 

pisuarlar, lazımlıklar, tükürük kapları, fışkırtma kutuları, banyoları gibi (ev içi kullanım amaçlı olsun 

olmasın) tuvalet eşyaları; bebek biberonları için emzikler (emzirmek için meme başı) ve parmak sargısı; 

göz duvarların içine ve üzerine daimi amaçlı döşenmemiş sabun kapları, havlu tutamakları, diş fırçası 

tutamakları, tuvalet kağıdı tutamakları, havlu askıları ve benzeri banyo tuvalet ve mutfak eşyaları..." 

denilmekte olup, anılan İzahnamenin 40.14 tarife pozisyonuna ilişkin açıklamalarında ise; "Bu pozisyon, 

hijyenik veya koruyucu amaçlarla kullanılan türden olan sert kauçuk dışındaki (sert kauçuktan veya 

diğer maddelerden donanımı bulunsun bulunmasın) vulkanize kauçuktan eşyayı kapsar. Bu pozisyon, 

diğerleri meyanında, prezervatifler, kanüller, şırıngalar ve şırınga ampulleri, vaporizatörler, damlalıklar, 

vb. emzikler, emzikli kadınlara ait meme başları, buztorbaları, sıcak-su şişeleri, oksijen torbaları, 

parmak kılıfları, hasta bakıcılıkta kullanılan havalı yastıkları (örn; halka tipi) kapsar." hükmü yer 

almaktadır.  

 

Bu çerçevede, elle sıkıldığında içerisinde mevcut hava boşalarak bir hava boşluğu yaratan, 

bırakıldığında tekrar eski haline dönme eğilimi gösteren esnek bir yapıda olduğu için kısıtlı bir emme 

etkisi gösteren ve önüne takılmış olan bebeklerin burun delikleri ile uyumlu uç sayesinde bir miktar 

sıvıyı çekebilen ancak, çektiği bu sıvıyı özel bir haznede depolama ya da başka bir yere aktarma 

kabiliyeti bulunmayan burun temizleme gereçlerinin, yazımız tarihi itibariyle plastikten olanlarının 

3924.90.00.00.19, kauçuktan olanlarının 4014.90.00.00.19 GTİP'lerinde sınıflandırılmaları 

gerekmektedir. 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 


