
Ek-1: Tarife Kontenjanı Kapsamı Eşya 

Gümrük 

G.T.P Eşyanın Tanımı Birim Miktar 
Beyannamesi 

No B�ına Daeıtılııcak 
Auımi Miktar 

'Tekstil apreleme malzemesinin h.ımmaddesi olar.ık kullanılan 
1 2931.90.00 ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta okıametilsiklotcır:ısiloksan Ton 5.000 500 

(CAS RN S56-67-2). 
2 2932.20.90 •Epsilon- Kaprol:ıkton. Ton 750 50 

3 3806.10 •Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine Ton 20.855 500 
asitleri.

4 3815.90.90 •Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksiı içeren kaıalizör. Ton 450 50 
•Nikel•meıal hidriı (NiMb) akümülaıörler:
-voltııjı 150 V veya daha fazla olan an� 300 V'u g,'Çmeycn,
-uzunluğu 220 mm veya fazla olan anc:ık, 500 mm'yi geçmeyen,

850750.00 
-genişliği 500 mm veya daha fazla olan :ırıcak, 1125 mm'yi
geçmeyen, Adcı 185,000 15.000 
-yüksekliği 100 mm veya d:ıha fazla ol:ın ancııl:, 2l5 mm'yi
geçmeyen,
87. f:ısılda yer alan motorlu �ıılann imalinde kullanılmaya
mahsus (a).

•Yeniden ş:ırj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya):
-nominal kııp:ısiıesi 1 060 mAh olan,

&507.60.00 -nominal gerilimi 7,4 V (onalama gerilimi 0,2 C'dc deşarj) olan,

6 veya -8,4 V'luk (±0,05) voltajı olan,
Adet 100.000 10.000 -u1.ıınluğu 86,4 mm (±0,1) olan,&507.80.00 

-genişliği 45 mm (±0,1) olan,
-yüksekliği 11 mm (±0, 1) olan,
y:ııark:ısalann imalinde kullanılmaya mahsus (a).

•Lityum-iyon akümiilaiör:
-Kalınlığı 6 mm fazla olmayan,
-Gcnişligi 100 mm fazla olmayan,
-Uzunluğu 150, 15 mm fazla olmayan,

7 8507.60.00 • Nominal k.p:ısiıesi 1.000 mAh veya daha [azla olan ancak, Adet 14.446 1.000 

10.000 mAh'dcn fazla olmayan,
-Ağırlığı 150 gr'don fıızla olmayan,
8517.12.00 alı başlığında yer alan ürünlL'lin imalinde kullanılmaya 
mahsus (a). 
*Lityum iyonlu (Li-lon) Akümülatörler.
-Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancıık. 300 V'u geçmeyen,
-Uzunluğu 290 mm vcyn daha fazla olan ancak 490 mm'yi
geçmeyen,

8 8507.60.00 -Genişliği 670 mm ı·cya dah.ı fazla ol:ın ancak 1120 mm'yi
geçmeyen, Adet 138.000 10.000 

-Yüksekliği 140 mm ı·eya daha fazla olan ancak 230 mm'yi
gL-çmcycn,
87. f:ısılda yer alan moıorlu �ıtların imalinde kullanılmaya
mahsus (a).

8529.90.92,00.00 •Yalnız LED Diyoılu Baskılı Devre Kartı; prizm.ılarncnsler ile

9 veya doaatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donaıılmış olsun 
Adcı 40.000.000 3.000.000 

9405.40.39.00,00 ya da olm:ısın, 85.28 başlığındaki ürünlerin :ırh ışık üniıelerinin
imaline mahsus (a). 

(a) : Bu eşya gümrük mcvzuaıının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

• :Bu GTP'lcrde sadece madde ismi sütununda özellikleri belinilcn ürünler için vergi oranı düşürillmüşıür.


