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KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ (AB) 2022/933 

13 Haziran 2022 

Kombine Nomanklatürde belirli malların sınıflandırılmasına ilişkin 

Malların tanımı Sınıflandırma 

(KN kodu) 
Gerekçeler 

(1) (2) (3) 

Perakende satış için bir araya 
getirilen ve aşağıdakileri içeren üç 
öğe: 

(a) Vücudun üst kısmını kaplayan, 
bele kadar uzanan kolsuz örme 
bir giysi (koşu yeleği olarak 
adlandırılır) (%93 sentetik elyaf 
ve %7 elastan). Ön kısmı V-
yakalı olup, herhangi bir üst üste 
bindirme olmadan fermuarla önü 
tamamen açılır. Giysinin ön 
kısmında yaklaşık 19 cm × 8 cm 
ölçülerinde iki adet dikdörtgen 
açık göğüs cebi ve yaklaşık 12 
cm × 14 cm ölçülerinde iki adet 
dikdörtgen açık bel cebi 
bulunmaktadır. 

Arkada, örneğin katlanır 
bastonları takmak için 
tasarlanmış kauçuk kayışlı bir 
cep vardır. 

(b) Ön göğüs ceplerine oturan, 
poliüretandan yapılmış ve çekme 
ağızlı plastik kapaklı, düz 
tabanlı, her biri 500 ml hacimli 
iki yumuşak matara bulunur. 
 
 

 

Resimlere bakınız (*). 

 
Sınıflandırma, Kombine Nomanklatürün 
Genel Yorum Kuralları (GYK) 1 ve 6 ile 
belirlenir. 

Birlikte sunulan üç öğe, üç farklı eşyadır. 
Birlikte bir bütün oluşturmadıklarından, 
normalde ayrı parçalar halinde satışa 
sunulmayacak olan bileşik mallar değildirler. 
Belirli bir ihtiyacı karşılamak veya belirli bir 
faaliyeti gerçekleştirmek için bir araya 
getirilmedikleri ve özellikle ceplerin 
tasarımı, kullanımlarını belirli ihtiyaçlar veya 
faaliyetler için belirli ürünleri taşımakla 
sınırlamadığı için, GYK 3(b) anlamında, 
perakende satılacak hale getirilmiş takım 
halinde bulunan eşya değildir. Öğeler 
birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen 
bireysel öğelerdir. Giyme ve içme faaliyetleri 
farklıdır ve aynı özel ihtiyacı karşılamazlar 
(giysi vücudun üst kısmını kaplar ve 
mataralar içmek içindir). 

Bir "setin" bir veya daha fazla eşyası aynı 
özel ihtiyacı karşılamıyorsa veya aynı 
spesifik aktiviteyi gerçekleştirmek için 
tasarlanmadıysa, her eşya ayrı ayrı 
sınıflandırılmalıdır (ayrıca bkz. perakende 
satılacak hale getirilmiş takım halinde 
bulunan eşyalar, Kısım B (II) (1)  

Bu nedenle, ürünler ayrı ayrı 
sınıflandırılmalıdır. 

Eşyanın tarifinde atıfta bulunulan münferit 
eşyalar aşağıdaki gibi sınıflandırılacaktır: 



 6110.30.99 (a) Sınıflandırma, 61. Fasılın, 9 no.lu 
Notunun, ikinci paragrafı ve 61.10 , 
6110.30 ve 6110.30.99 KN kodlarının 
lafsına istinaden belirlenir. 

Objektif özelliklerine göre yelek 61.10 
pozisyonunda yer alan bir giysidir. Bu 
pozisyon, vücudun üst kısmını örtmek 
üzere tasarlanmış örme veya tığ işi eşya 
kategorisini kapsar (formalar, kazaklar, 
hırkalar, yelekler ve benzeri eşyalar) 
(61.10 pozisyonuna ilişkin Armonize 
Sistem Açıklama Notlarının, birinci 
paragrafa da bakınız). 

Bu pozisyonda yer alan giyim eşyası, 
kollu veya kolsuz, her türlü yakalı, yakalı 
veya yakasız, cepli veya cepsiz vücudun 
üst kısmını örtmek üzere tasarlanmıştır. 
Hafif veya ince örülmüş kumaşlar da 
dahil olmak üzere, herhangi bir 
dokumaya elverişli liflerden örülmüş 
veya tığ işi her türlü malzemeden 
yapılabilirler (ayrıca 61.10 pozisyonunun 
Armonize Sistem Açıklama Notlarına 
bakınız).  

Yelek, cinsiyetlerden biri veya diğeri için 
tasarlanmış olarak tanımlanamaz. Yelek, 
suni ve sentetik liflerden örme veya tığ 
işi kadın veya kız çocukları için jarse, 
kazak, hırka, yelek ve benzeri eşya 
olarak sınıflandırılacaktır. 

 3924.90.00 (b) Sınıflandırma, 39.24 ve 3924.90.00 KN 
kodlarının yazımı ile belirlenir. 

Mataralar, Plastikten sofra eşyası, mutfak 
eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya 
tuvalet eşyası olarak sınıflandırılacaktır. 

 

 

(*) Görüntü tamamen bilgi amaçlıdır. 


