
I                         CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

  

II                       BİTKİSEL ÜRÜNLER

  

III                     HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN

PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL

MUMLAR

  

15                       Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar; yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel

mumlar

  

1501                   Katı domuz yağı ve kümes hayvanlarının katı yağları

  

150110               Eritilmiş domuz yağı (lard)

  

15011010           Eritilmiş domuz yağı (lard); sınai amaçlı, (insan gıdası ürünlerin imalinde kullanılanlar

hariç)

  

150110101000   Eritilmiş domuz kemiği yağı (lard); artıklardan, sınai amaçlı, (insan gıdası ürünlerin

imalinde kullanılanlar hariç)

  

150110109000   Eritilmiş domuzların diğer yağı (lard); sınai amaçlı, (insan gıdası ürünlerin imalinde

kullanılanlar hariç)

  

15011090           Eritilmiş domuz yağı (lard); insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılan

  

150110900000   Eritilmiş domuz yağı (lard); insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılan

  

150120               Domuz yağı (Eritilmiş domuz yağı (lard) hariç)

  

15012010           Diğer şekilde domuz yağı; sınai amaçlı, (insan gıdası imalinde kullanılanlar hariç)

  

150120101000   Diğer şekilde domuz kemiği yağı; artıklardan, sınai amaçlı, (insan gıdası ürünlerin imalinde

kullanılanlar hariç)

  

150120109000   Diğer şekilde domuzların diğer yağı; sınai amaçlı, (insan gıdası imalinde kullanılanlar

hariç)

  

15012090           Domuzların diğer yağları; insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılan

  

150120900000   Domuzların diğer yağları; insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılan



  

150190               Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)

  

15019000           Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)

  

150190000000   Diğer kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)

  

1502                   Sığır, koyun/keçi yağları

  

150210               Sığır, koyun veya keçilerin sıvı don yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç)

  

15021010           Sığır, koyun veya keçilerin sıvı don yağları; sınai amaçlı,(insan gıdası imalinde

kullanılanlar hariç)

  

150210101000   Sığır, koyun veya keçilerin kemik sıvı don yağları; artıklardan,sınai amaçlı,(insan gıdası

imalinde kullanılanlar hariç)

  

150210109000   Sığır, koyun veya keçilerin diğer sıvı don yağları; sınai amaçlı, (insan gıdası imalinde

kullanılanlar hariç)

  

15021090           Sığır, koyun veya keçilerin diğer sıvı don yağları; insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin

imalinde kullanılan

  

150210900000   Sığır, koyun veya keçilerin diğer sıvı don yağları; insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin

imalinde kullanılan

  

150290               Sığır, koyun veya keçilerin yağları (sıvı don yağları hariç) (15.03 pozisyonundakiler hariç)

  

15029010           Sığır, koyun veya keçilerin diğer yağları; insan gıdası ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç

  

150290101000   Sığır, koyun veya keçilerin diğer kemik yağları; artıklardan, insan gıdası ürünlerin imalinde

kullanılanlar hariç

  

150290109000   Sığır, koyun veya keçilerin diğer yağları; sınai amaçlı, (insan gıdası imalinde kullanılanlar

hariç)

  

15029090           Sığır, koyun, keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç); insan gıdası olarak kullanılan

ürünlerin imalinde kullanılan

  

150290900011   Sığır yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç); insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin

imalinde kullanılan



  

150290900012   Koyun ve keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç); insan gıdası olarak kullanılan

ürünlerin imalinde kullanılan

  

1503                   Domuz yağı stearini, sıvı lard, oleoyağ ve sıvı don yağı

  

150300               Domuz yağı stearini sıvı domuz yağı ve sıvı don yağı

  

15030011           Domuz yağı stearini ve oleosterini; sınai amaçlarla kullanılan

  

150300111000   Domuz yağı stearini; sınai amaçlarla kullanılan

  

150300112000   Domuz yağı oleostearini; sınai amaçlarla kullanılan

  

15030019           Domuz yağı stearini ve oleosterini; diğerleri

  

150300191000   Domuz yağı stearini; diğer

  

150300192000   Domuz yağı oleostearini; diğer

  

15030030           Sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerde kullanılanlar hariç)

  

150300300000   Sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerde kullanılanlar hariç)

  

15030090           Domuz yağları; diğer

  

150300901000   Sıvı domuz yağı (lard)

  

150300909000   Domuz yağları; katı

  

1504                   Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları

  

150410               Balık karaciğerlerinin sıvı yağları vb. fraksiyonları

  

15041010           Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; a vit.=<2500 ünite

  

150410101000   Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; gramında a vitamini=<2500 ünite, tababet için

  

150410109000   Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; gramında a vitamini=<2500 ünite, diğer

  

15041091           Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; diğer, tütün balıklarından olanlar



  

150410910000   Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; diğer, tütün balıklarından olanlar

  

15041099           Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları

  

150410991000   Balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; diğer, tababette kullanılan

  

150410999000   Diğer balık karaciğerlerinin sıvı yağ, fraksiyonları; diğer

  

150420               Balıkların yağları vb. fraksiyonları

  

15042010           Balık yağlarının katı fraksiyonları

  

150420100000   Balık yağlarının katı fraksiyonları

  

15042090           Diğer balık yağları ve fraksiyonları

  

150420900000   Diğer balık yağları ve fraksiyonları

  

150430               Deniz memelilerinin yağları vb. fraksiyonları

  

15043010           Deniz memelilerinin yağlarının katı fraksiyonları

  

150430100000   Deniz memelilerinin yağlarının katı fraksiyonları

  

15043090           Deniz memelilerinin yağlarının diğer fraksiyonları

  

150430900011   Balina yağı

  

150430900019   Deniz memelilerinin yağlarının sıvı fraksiyonları

  

1505                   Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil)

  

150500               Yapağı yağı vb. elde edilen yağlı maddeler

  

15050010           Yapağı yağı; ham

  

150500100000   Yapağı yağı; ham

  

15050090           Diğer yapağı yağı vb. elde edilen yağlı maddeler

  



150500900011   Lanolin

  

150500900019   Diğer yağlı maddeler

  

1506                   Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

  

150600               Diğer hayvansal yağlar vb. fraksiyonları

  

15060000           Diğer hayvansal yağlar vb. fraksiyonları

  

150600000011   At, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa vb.nin katı yağları

  

150600000012   Paça yağları

  

150600000013   Sıvı kemik yağı

  

150600000019   Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

  

1507                   Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

150710               Soya yağı ve fraksiyonları; ham

  

15071010           Soya yağı, fraksiyonları; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılan

  

150710100000   Soya yağı, fraksiyonları; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılan

  

15071090           Soya yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

150710900000   Soya yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

150790               Soya yağı ve fraksiyonları; diğer

  

15079010           Soya yağı, fraksiyonları; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılan

  

150790100000   Soya yağı, fraksiyonları; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılan

  

15079090           Soya yağı, fraksiyonları; diğer

  

150790900000   Soya yağı, fraksiyonları; diğer

  

1508                   Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)



  

150810               Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları; ham

  

15081010           Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

150810100000   Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

15081090           Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

150810900000   Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

150890               Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları; diğer

  

15089010           Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

150890100000   Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

15089090           Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; diğer

  

150890900000   Yer fıstığı yağı, fraksiyonları; diğer

  

1509                   Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

150910               Saf zeytinyağı

  

15091010           Zeytinyağı; saf lampant

  

150910100000   Zeytinyağı; saf lampant

  

15091090           Zeytinyağı; diğer

  

150910900011   Zeytinyağı; saf (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

150910900012   Zeytinyağı; saf (ağırlık;1-2 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

150910900013   Zeytinyağı; saf (ağırlık; 2-5 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

150910900014   Zeytinyağı; saf (Diğerleri)

  

150990               Zeytinyağı fraksiyonları

  



15099000           Zeytinyağı fraksiyonları

  

150990000014   Zeytinyağı; diğer (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

150990000015   Zeytinyağı; diğer (ağırlık;1-2 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

150990000016   Zeytinyağı; diğer (ağırlık; 2-5 kg. arası, ambalajlı)

  

150990000018   Zeytinyağı; diğer (Diğerleri)

  

1510                   Zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

  

151000               Zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar

  

15100010           Zeytinyağı; ham

  

151000100000   Zeytinyağı; ham

  

15100090           Zeytinyağı ve fraksiyonları; diğer

  

151000900011   Prina yağı

  

151000900019   Zeytinyağı ve fraksiyonları; diğer

  

1511                   Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

151110               Palm yağı ve fraksiyonları; ham

  

15111010           Palm yağı; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

151110100000   Palm yağı; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

15111090           Diğer palm yağı ve fraksiyonları; ham

  

151110900000   Diğer palm yağı ve fraksiyonları; ham

  

151190               Palm yağı ve fraksiyonları; diğer

  

15119011           Palm yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg

  

151190110011   Palm yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg (teknik/sınai amaçlı)



  

151190110019   Palm yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg (diğer amaçlar için)

  

15119019           Palm yağı katı fraksiyonları; diğer

  

151190190011   Palm yağı katı fraksiyonları; ambalajlı>1 kg (teknik/sınai amaçlı)

  

151190190021   Palm yağı katı fraksiyonları; ambalajlı/kaplarda <=25.000 kg, ham olmayan

  

151190190029   Palm yağı katı fraksiyonlarının diğerleri; ham olmayan

  

15119091           Diğer palm yağı ve diğer fraksiyonları; teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

151190910000   Diğer palm yağı ve diğer fraksiyonları; teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

15119099           Diğer palm yağı ve fraksiyonları

  

151190990011   Süper olein

  

151190990019   Diğer palm yağı ve fraksiyonları

  

1512                   Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak

değiştirilmemiş)

  

151211               Ayçiçeği tohumu yağları; ham

  

15121110           Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları, fraksiyonları (ham); teknik/sınai amaçlarla

kullanılanlar

  

151211100000   Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları, fraksiyonları (ham); teknik/sınai amaçlarla

kullanılanlar

  

15121191           Ayçiçeği tohumu yağı, fraksiyonları (ham); diğer amaçlarla kullanılanlar

  

151211910000   Ayçiçeği tohumu yağı, fraksiyonları (ham); diğer amaçlarla kullanılanlar

  

15121199           Aspir yağı, fraksiyonları (ham); diğer amaçlarda kullanılanlar

  

151211990000   Aspir yağı, fraksiyonları (ham); diğer amaçlarda kullanılanlar

  

151219               Ayçiçeği tohumu yağları (diğer)



  

15121910           Ayçiçeği tohumu yağı, fraksiyonları (ham olmayan); teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

151219100000   Ayçiçeği tohumu yağı, fraksiyonları (ham olmayan); teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

15121990           Ayçiçeği tohumu yağı (ham olmayan); diğer amaçlarla kullanılanlar

  

151219900011   Ayçiçeği tohumu yağı, fraksiyonları; (ham olmayan); diğer amaçlarla kullanılanlar

  

151219900019   Aspir yağı, fraksiyonları; (ham olmayan); diğer amaçlarla kullanılanlar

  

151221               Pamuk tohumu yağları; ham

  

15122110           Pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

151221100000   Pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; ham, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

15122190           Pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

151221900000   Pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

151229               Pamuk tohumu yağları; diğer

  

15122910           Pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

151229100000   Pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; diğer, teknik/sınai amaçlarla kullanılanlar

  

15122990           Diğer pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; diğer

  

151229900000   Diğer pamuk tohumu yağı, fraksiyonları; diğer

  

1513                   Hindistan cevizi, palm çekirdeği, babassu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak

değiştirilmemiş)

  

151311               Hindistan cevizi yağları; ham

  

15131110           Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, teknik, sınai amaçlı

  

151311100000   Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, teknik, sınai amaçlı

  

15131191           Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, ambalajlı=<1 kg



  

151311910000   Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, ambalajlı=<1 kg

  

15131199           Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

151311990000   Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; ham, diğer

  

151319               Hindistan cevizi yağları; diğer

  

15131911           Hindistan cevizi yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg

  

151319110000   Hindistan cevizi yağı katı fraksiyonları; ambalajlı=<1 kg

  

15131919           Hindistan cevizi yağı katı fraksiyonları; diğer

  

151319190011   Hindistan cevizi (kopra) yağı katı fraksiyonları; 1kg< net ağırlık <=25000 kg'lık ambalaj

veya konteynerlerde bulunanlar

  

151319190019   Hindistan cevizi (kopra) yağı katı fraksiyonları; diğer şekillerde

  

15131930           Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı

  

151319300000   Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı

  

15131991           Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer, ambalajlı=<1 kg

  

151319910000   Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer, ambalajlı=<1 kg

  

15131999           Hindistan cevizi yağı, fraksiyonları; diğer

  

151319990011   Hindistan cevizi (kopra) yağının diğer fraksiyonları; 1kg< net ağırlık<=25000 kg'lık

ambalaj veya konteynerlerde bulunan

  

151319990019   Hindistan cevizi (kopra) yağının diğer fraksiyonları; diğer şekillerde

  

151321               Palm çekirdeği/babassu yağları; ham

  

15132110           Palm çekirdeği/babassu yağı vb. fraksiyonları (ham)

  

151321100011   Palm çekirdeği yağı; ham, teknik, sınai amaçlı

  



151321100019   Babassu yağı; ham, teknik, sınai amaçlı

  

15132130           Palm çekirdeği/babassu yağı; ham, ambalajlı =<1kg

  

151321300000   Palm çekirdeği/babassu yağı; ham, ambalajlı =<1kg

  

15132190           Palm çekirdeği/babassu yağı; ham diğer

  

151321900011   Palm çekirdeği yağı; ham, diğer

  

151321900012   Babassu yağı; ham, diğer

  

151329               Palm çekirdeği/babassu yağları; diğer

  

15132911           Palm çekirdeği, babassu yağı katı fraksiyonları; diğer, ambalajlı =<1kg

  

151329110000   Palm çekirdeği, babassu yağı katı fraksiyonları; diğer, ambalajlı =<1kg

  

15132919           Palm çekirdeği, babassu yağı katı fraksiyonları; diğer

  

151329190011   Palm çekirdeği yağı katı fraksiyonları; ambalaj/kaplarda <=25.000, ham olmayan

  

151329190019   Palm çekirdeği yağı katı fraksiyonlarının diğerleri; ham olmayan

  

151329190029   Babassu yağı katı fraksiyonları; ham olmayan

  

15132930           Palm çekirdeği, babassu yağı katı fraksiyonları; teknik, sınai amaçlı

  

151329300000   Palm çekirdeği, babassu yağı katı fraksiyonları; teknik, sınai amaçlı

  

15132950           Palm çekirdeği, babassu yağı, fraksiyonları; diğer, ambalajlı =<1kg

  

151329500000   Palm çekirdeği, babassu yağı, fraksiyonları; diğer, ambalajlı =<1kg

  

15132990           Palm çekirdeği/babassu yağı vb. fraksiyonları (diğer)

  

151329900011   Palm çekirdeği yağı; diğer

  

151329900019   Babassu yağı; diğer

  

1514                   Rep, kolza, hardal yağı ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)



  

151411               Rep, kolza, hardal yağı; ham (düşük erusik asitli)

  

15141110           Rep, kolza yağı ve fraksiyonları; ham (düşük erusik asitli) (teknik/sınai amaçlı)

  

151411100000   Rep, kolza yağı ve fraksiyonları; ham (düşük erusik asitli) (teknik/sınai amaçlı)

  

15141190           Rep, kolza, yağları ve fraksiyonları; ham (düşük erusik asitli) (diğer amaçlı)

  

151411900000   Rep, kolza, yağları ve fraksiyonları; ham (düşük erusik asitli) (diğer amaçlı)

  

151419               Rep, kolza, hardal yağı; diğer (düşük erusik asitli)

  

15141910           Rep, kolza yağı ve fraksiyonları; diğer (düşük erusik asitli) (teknik/sınai amaçlı)

  

151419100000   Rep, kolza yağı ve fraksiyonları; diğer (düşük erusik asitli) (teknik/sınai amaçlı)

  

15141990           Rep, kolza yağı ve fraksiyonları; diğer (düşük erusik asitli) (diğer amaçlı)

  

151419900000   Rep, kolza yağı ve fraksiyonları; diğer (düşük erusik asitli) (diğer amaçlı)

  

151491               Rep, kolza, hardal yağı; ham

  

15149110           Rep, kolza, hardal yağı ve fraksiyonları; ham (teknik/sınai amaçlı)

  

151491100000   Rep, kolza, hardal yağı ve fraksiyonları; ham (teknik/sınai amaçlı)

  

15149190           Rep, kolza, hardal yağıve fraksiyonları; ham (diğer amaçlı)

  

151491900000   Rep, kolza, hardal yağıve fraksiyonları; ham (diğer amaçlı)

  

151499               Rep, kolza, hardal yağı; diğer

  

15149910           Rep, kolza, hardal yağı ve fraksiyonları; diğer (teknik/sınai amaçlı)

  

151499100000   Rep, kolza, hardal yağı ve fraksiyonları; diğer (teknik/sınai amaçlı)

  

15149990           Rep, kolza, hardal yağı ve fraksiyonları; diğer (diğer amaçlı)

  

151499900000   Rep, kolza, hardal yağı ve fraksiyonları; diğer (diğer amaçlı)

  



1515                   Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

151511               Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham

  

15151100           Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham

  

151511001000   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham, teknik, sınai amaçlı

  

151511009000   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham, diğer

  

151519               Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer

  

15151910           Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı

  

151519100000   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı

  

15151990           Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer, diğer amaçlı

  

151519900000   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer, diğer amaçlı

  

151521               Mısır yağı ve fraksiyonları; ham

  

15152110           Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, teknik, sınai amaçlı

  

151521100000   Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, teknik, sınai amaçlı

  

15152190           Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, diğer

  

151521900000   Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, diğer

  

151529               Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer

  

15152910           Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı

  

151529100000   Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer, teknik, sınai amaçlı

  

15152990           Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer, diğer amaçlı

  

151529900000   Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer, diğer amaçlı

  

151530               Hint yağı ve fraksiyonları



  

15153010           Hint yağı ve fraksiyonları; dokunabilir lif, plastik madde imaline mahsus

  

151530100000   Hint yağı ve fraksiyonları; dokunabilir lif, plastik madde imaline mahsus

  

15153090           Hint yağı ve fraksiyonları; diğer

  

151530900000   Hint yağı ve fraksiyonları; diğer

  

151550               Susam yağı ve fraksiyonları

  

15155011           Susam yağı ve fraksiyonları (ham, teknik, sınai amaçlı)

  

151550110000   Susam yağı ve fraksiyonları (ham, teknik, sınai amaçlı)

  

15155019           Susam yağı ve fraksiyonları (ham, diğer)

  

151550190000   Susam yağı ve fraksiyonları (ham, diğer)

  

15155091           Susam yağı ve fraksiyonları (ham olmayan, diğer,teknik, sınai amaçlı)

  

151550910000   Susam yağı ve fraksiyonları (ham olmayan, diğer,teknik, sınai amaçlı)

  

15155099           Susam yağı ve fraksiyonları (ham olmayan, diğer, diğer amaçlı)

  

151550990000   Susam yağı ve fraksiyonları (ham olmayan, diğer, diğer amaçlı)

  

151590               Diğer bitkisel sabit yağlar

  

15159011           Jojoba yağı, Çin ağacı; outikika; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları

  

151590111100   Jojoba yağı (ham)

  

151590111900   Jojoba yağı ve fraksiyonları (diğer)

  

151590119000   Çin ağacı; outikika; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları

  

15159021           Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham, teknik, sınai amaçlı)

  

151590210000   Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham, teknik, sınai amaçlı)

  



15159029           Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham, diğer)

  

151590290000   Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham, diğer)

  

15159031           Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham olmayan diğer, teknik, sınai amaçlı)

  

151590310000   Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham olmayan diğer, teknik, sınai amaçlı)

  

15159039           Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham olmayan diğer, diğer amaçlı)

  

151590390000   Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları (ham olmayan diğer, diğer amaçlı)

  

15159040           Diğer bitkisel yağlar (ham, teknik, sınai amaçlı)

  

151590400000   Diğer bitkisel yağlar (ham, teknik, sınai amaçlı)

  

15159051           Diğer bitkisel yağlar (ham, ambalajlı =<1 kg)

  

151590510000   Diğer bitkisel yağlar (ham, ambalajlı =<1 kg)

  

15159059           Diğer bitkisel yağlar (ham, diğer şekilde ambalajlanmış)

  

151590590000   Diğer bitkisel yağlar (ham, diğer şekilde ambalajlanmış)

  

15159060           Diğer bitkisel yağlar (diğer, teknik, sınai amaçlı)

  

151590600000   Diğer bitkisel yağlar (diğer, teknik, sınai amaçlı)

  

15159091           Diğer katı halde bitkisel yağlar (ham olmayan diğer, ambalajlı =<1 kg)

  

151590910000   Diğer katı halde bitkisel yağlar (ham olmayan diğer, ambalajlı =<1 kg)

  

15159099           Diğer katı halde bitkisel yağlar (diğer şekilde ambalajlanmış)

  

151590990000   Diğer katı halde bitkisel yağlar (diğer şekilde ambalajlanmış)

  

1516                   Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları

  

151610               Hayvansal yağlar vb. fraksiyonları

  

15161010           Hayvansal yağlar vb. fraksiyonları (ambalajlı <=1 kg)



  

151610100011   Balık ve deniz memelilerinin yağları vb. fraksiyonları(ambalajlı <=1 kg)

  

151610100012   Domuzun yağları vb. fraksiyonları (ambalajlı <=1 kg)

  

151610100019   Diğer hayvanların katı ve sıvı yağları vb. fraksiyonları (ambalajlı <=1 kg)

  

15161090           Hayvansal yağlar vb. fraksiyonları (ambalajlı >1 kg)

  

151610901000   Hayvansal yağları vb. fraksiyonları; sanayide kullanılan (ambalajlı >1 kg)

  

151610909011   Balık ve deniz memelilerinin yağları vb. fraksiyonları (ambalajlı >1 kg)

  

151610909012   Domuzun yağlar vb. fraksiyonları (ambalajlı >1 kg)

  

151610909019   Diğer hayvanların yağları vb. fraksiyonları (diğer, ambalajlı >1 kg)

  

151620               Bitkisel yağlar vb. fraksiyonları

  

15162010           Hidrojene Hint yağı (opalwax)

  

151620100000   Hidrojene Hint yağı (opalwax)

  

15162091           Bitkisel yağlar vb. fraksiyonları (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910011   Pamuk yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910012   Soya yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910013   Yerfıstığı yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910014   Zeytinyağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910015   Palm yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910016   Ayçiçeği tohumu yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910017   Hindistan cevizi (kopra) yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910018   Rep yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  



151620910021   Kolza yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910022   Hardal yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910023   Keten tohumu yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910024   Mısır yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910025   Hint yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910026   Susam yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910027   Babassu yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910028   Palm çekirdeği yağı (ambalajlı, <= 1 kg)

  

151620910029   Bitkisel yağlar vb. fraksiyonları; diğer, ambalajlı, <= 1 kg)

  

15162095           Teknik ve sınai amaçla kullanılan yağlar (ambalajlı>1 kg)

  

151620950011   Kolza yağı (teknik ve sınai amaçla kullanılan, ambalajlı>1 kg)

  

151620950012   Keten tohumu yağı (teknik ve sınai amaçla kullanılan, ambalajlı>1 kg)

  

151620950013   Rep tohumu yağı (teknik ve sınai amaçla kullanılan, ambalajlı>1 kg)

  

151620950014   Ayçiçeği tohumu yağı (teknik ve sınai amaçla kullanılan, ambalajlı>1 kg)

  

151620950015   Babassu yağı (teknik ve sınai amaçla kullanılan, ambalajlı>1 kg)

  

151620950019   Teknik ve sınai amaçla kullanılan diğer yağlar (ambalajlı>1 kg)

  

15162096           Diğer yağlar; serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620960011   Yerfıstığı yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620960012   Pamuk yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620960013   Soya yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620960014   Ayçiçeği tohumu yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri<% 50, ambalajlı>1 kg)



  

151620960019   Diğer yağlar;diğer amaçlı, serbest yağ asitleri<% 50 (ambalajlı>1 kg)

  

15162098           Teknik ve sınai amaçlı yağlar; serbest yağ asitleri>=% 50 (ambalajlı>1 kg)

  

151620980011   Zeytinyağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980012   Palm yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>=% 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980013   Palm çekirdeği yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980014   Hardal yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980015   Mısır yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980016   Hint yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980017   Susam yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980018   Hindistan cevizi yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980021   Rep yağı (diğer amaçlı, serbest yağ asitleri>= % 50, ambalajlı>1 kg)

  

151620980029   Teknik ve sınai amaçlı olmayan diğer yağlar; serbest yağ asitleri>=% 50 (ambalajlı>1 kg)

  

1517                   Margarin

  

151710               Margarin (sıvı margarin hariç)

  

15171010           Margarin (sıvı margarin hariç) % 10<katı süt yağı oranı<= % 15

  

151710100000   Margarin (sıvı margarin hariç) % 10<katı süt yağı oranı<= % 15

  

15171090           Margarin (sıvı margarin hariç) diğer

  

151710900000   Margarin (sıvı margarin hariç) diğer

  

151790               Margarin; diğer

  

15179010           Hayv./bitkisel yağ. ile karışım/müstah.; %10<katı süt yağı oranı<=% 15

  



151790100000   Hayv./bitkisel yağ. ile karışım/müstah.; %10<katı süt yağı oranı<=% 15

  

15179091           Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)

  

151790910000   Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)

  

15179093           Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar

  

151790930000   Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar

  

15179099           Diğer sıvı yağ karışım ve müstahzarları

  

151790990000   Diğer sıvı yağ karışım ve müstahzarları

  

1518                   Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların fraksiyonları (1516'dakiler hariç)

  

151800               Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. (1516'de ki hariç)

  

15180010           Linoksin

  

151800100000   Linoksin

  

15180031           Teknik ve sınai amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar; ham, akışkan, karıştırılmış

  

151800310000   Teknik ve sınai amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar; ham, akışkan, karıştırılmış

  

15180039           Teknik ve sınai amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar; diğer, akışkan, karıştırılmış

  

151800390000   Teknik ve sınai amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar; diğer, akışkan, karıştırılmış

  

15180091           Hayv. ve bitkisel yağ ve fraksiyon. (15.16 poz.hariç) kayn, oksitlenmiş

  

151800910000   Hayv. ve bitkisel yağ ve fraksiyon. (15.16 poz.hariç) kayn, oksitlenmiş

  

15180095           Hayvansal ve bitkisel yağlar; diğerleri

  

151800951000   Sanayide kullanılan sıvı yağlar

  

151800959000   Sıvı yağlar; diğer

  

15180099           Diğer hayv./bitkisel yağlar ve fraksiyonlarının yenmeyen karış. ve müst.



  

151800990000   Diğer hayv./bitkisel yağlar ve fraksiyonlarının yenmeyen karış. ve müst.

  

1520                   Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler

  

152000               Ham gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler

  

15200000           Ham gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler

  

152000001000   Ham gliserol

  

152000009000   Gliserollü sular ve gliserollü lesivler

  

1521                   Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu ve diğer böcek mumları, ispermeçet

  

152110               Bitkisel mumlar

  

15211000           Bitkisel mumlar

  

152110001000   Bitkisel mumlar (ham)

  

152110009000   Bitkisel mumlar (diğerleri

  

152190               Bal mumu/diğer böcek mumları

  

15219010           İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

  

152190100000   İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

  

15219091           Balmumu ve böcek mumu; ham (rafine edilmiş)

  

152190910011   Balmumu; ham (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

  

152190910019   Diğer böcek mumları; ham (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

  

15219099           Balmumu ve böcek mumu; diğer

  

152190990011   Balmumu; diğer (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

  

152190990019   Böcek mumları; diğer (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

  



1522                   Degra, yağlı maddeler veya hayvansal/bitkisel mumların atıkları

  

152200               Degra; yağlı maddeler, hayvansal/bitkisel mumların atıkları

  

15220010           Degra

  

152200100000   Degra

  

15220031           Sabun ham maddeleri; zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler

  

152200310000   Sabun ham maddeleri; zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler

  

15220039           Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içeren diğer artıklar

  

152200390000   Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içeren diğer artıklar

  

15220091           Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri

  

152200910000   Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri

  

15220099           Yağlı madde/hayv./bitkisel mumların işlenmesinden doğan diğer artıklar

  

152200990000   Yağlı madde/hayv./bitkisel mumların işlenmesinden doğan diğer artıklar

  

05                       Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.)

  

0501                   İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

  

050100               İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

  

05010000           İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

  

050100000000   İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

  

0502                   Domuz kılları; porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar

  

050210               Domuz kılları vb. döküntüleri

  

05021000           Domuz kılları vb. döküntüleri

  

050210001000   Domuz kılı



  

050210009000   Domuzu kılları döküntüleri

  

050290               Porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar

  

05029000           Porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar

  

050290000000   Porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar

  

0504                   Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura,

kurutulmuş veya tütsülenmiş)

  

050400               Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze/soğutulmuş/dondurulmuş vs.)

  

05040000           Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze/soğutulmuş/dondurulmuş vs.)

  

050400001011   Buzağı şirdeni; kurutulmuş

  

050400001019   Diğer hayvanların şirdeni; kurutulmuş

  

050400009010   Bağırsaklar; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya

tütsülenmiş

  

050400009030   Şirdenler; kurutulmamış, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura veya

tütsülenmiş

  

050400009090   Hayvan mesane ve mideleri; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura,

kurutulmuş veya tütsülenmiş

  

0505                   Kuşların tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları

  

050510               Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler

  

05051010           Doldurmada kullanılan tüyler, ince tüyler; işlenmemiş

  

050510100000   Doldurmada kullanılan tüyler, ince tüyler; işlenmemiş

  

05051090           Doldurmada kullanılan tüyler, ince tüyler; diğer

  

050510900000   Doldurmada kullanılan tüyler, ince tüyler; diğer

  



050590               Diğer yerlerde kullanılan tüyler (ince tüyler)

  

05059000           Diğer yerlerde kullanılan tüyler, tüy parçaları, tüy ve tüy parçalarının toz ve döküntüleri

  

050590000000   Diğer yerlerde kullanılan tüyler, tüy parçaları, tüy ve tüy parçalarının toz ve döküntüleri

  

0506                   Kemik ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış vs. toz ve döküntüleri)

  

050610               Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar

  

05061000           Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar (işlenmemiş, yağı, jelatini alınmış)

  

050610000000   Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar (işlenmemiş, yağı, jelatini alınmış)

  

050690               Kemikler ve boynuz içi kemikleri; diğer (işlenmemiş, yağı, jelatini alınmış)

  

05069000           Kemikler ve boynuz içi kemikleri; diğer (işlenmemiş, yağı, jelatini alınmış)

  

050690000000   Kemikler ve boynuz içi kemikleri; diğer (işlenmemiş, yağı, jelatini alınmış)

  

0507                   Fildişi, boynuz, tırnak, toynak, pençe, gaga vb. toz, döküntüler

  

050710               Fildişi (fildişi tozu ve döküntüleri)

  

05071000           Fildişi; fildişi tozu ve döküntüleri; işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış,fakat

başka işlem görmemiş

  

050710000000   Fildişi; fildişi tozu ve döküntüleri; işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış,fakat

başka işlem görmemiş

  

050790               Boynuz, tırnak, toynak, pençe, gaga vb. toz, döküntüleri

  

05079000           Boynuz, tırnak, toynak, pençe, gaga vb. toz, döküntüleri

  

050790000011   Boynuzlar; işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış,fakat başka işlem görmemiş

  

050790000012   Tırnaklar; işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış,fakat başka işlem görmemiş

  

050790000019   Boynuz, tırnak, toynak, pençe, gaga vb. toz, döküntüleri; işlenmemiş, basit şekilde

hazırlanmış, başka işlem görmemiş

  



0508                   Mercan benzeri maddeler, kabuklu hayvan kabuk, döküntü ve tozları

  

050800               Mercan benzeri maddeler, kabuklu hayvan kabuk, döküntü ve tozları

  

05080000           Mercan benzeri maddeler, kabuklu hayvan kabuk, döküntü ve tozları

  

050800000011   Mercan; işlenmemiş/basit şekilde hazırlanmış; başka işlem görmemiş

  

050800000012   Salyangoz kabuğu; işlenmemiş/basit şekilde hazırlanmış; başka işlem görmemiş

  

050800000013   Kabuklu su hayvanlarının kabukları; işlenmemiş, basit şek. hazırl., başka işlem görmemiş

  

050800000014   Boş kabukların toz ve döküntüleri

  

050800000019   Diğer canlıların kabuğu; işlenmemiş/basit şekilde hazırlanmış; başka işlem görmemiş

  

0510                   Akamber, misk; kuduz böceği ve safra; gudde ve diğer hayvansal maddeler

  

051000               Akamber, misk; kuduz böceği ve safra; gudde ve diğer hayvansal maddeler

  

05100000           Akamber, misk; kuduz böceği ve safra; gudde ve diğer hayvansal maddeler

  

051000001000   Kantarit; taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak konserve edilmiş

  

051000009011   Safra; kurutulmuş olsun olmasın

  

051000009019   Akamber, kunduz hayası vb; taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak konserve

edilmiş

  

0511                   Başka yerde belirtilmeyen hayvansal ürün ve (yenmeyen) cansız hayvan

  

051110               Sığır spermleri

  

05111000           Sığır spermleri

  

051110000000   Sığır spermleri

  

051191               Suda yaşayan omurgasızların ürünleri ve suda yaşayan cansız hayvanlar

  

05119110           Balık döküntüleri

  



051191100000   Balık döküntüleri

  

05119190           Suda yaşayan omurgasızların ürünleri ve suda yaşayan cansız hayvanlar

  

051191900011   Alabalık yumurtası

  

051191900019   Suda yaşayan omurgasızların ürünleri ve suda yaşayan diğer cansız hayvanlar

  

051199               Diğer hayvanların ürünleri ve karada bulunan cansız hayvanlar

  

05119910           Veterler ve tendonlar; dayaklanmamış derilerin kırpıntı vb. döküntüleri

  

051199100000   Veterler ve sinirler; dayaklanmamış derilerin kırpıntı vb. döküntüleri

  

05119931           Tabii sünger; hayvansal menşeli, işlenmemiş

  

051199310000   Tabii sünger; hayvansal menşeli, işlenmemiş

  

05119939           Tabii sünger; hayvansal menşeli, işlenmiş

  

051199390000   Tabii sünger; hayvansal menşeli, işlenmiş

  

05119985           Diğer hayvanların diğer ürünleri ve karada bulunan cansız hayvanlar

  

051199851000   İpek böceği yumurtaları

  

051199852000   At kılı ve at kılı döküntüleri; başka maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar

halinde olsun olmasın

  

051199859011   Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın)

  

051199859012   Kırmız böceği ve benzeri böcekler

  

051199859018   Diğer hayvanların diğer ürünleri ve karada bulunan cansız hayvanlar

  

06                       Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs

yaprakları

  

0601                   Çiçek soğanı, yumru, yumrulu kök, küçük soğan, sürgün başı ve rizomlar

  

060110               Çiçek soğanı, yumru, yumrulu kök, küçük soğan vs. (dinlenme halinde)



  

06011010           Sümbül soğanı; dinlenme halinde

  

060110100000   Sümbül soğanı; dinlenme halinde

  

06011020           Nergis soğanı; dinlenme halinde

  

060110200000   Nergis soğanı; dinlenme halinde

  

06011030           Lale soğanı; dinlenme halinde

  

060110300000   Lale soğanı; dinlenme halinde

  

06011040           Glayöl soğanı; dinlenme halinde

  

060110400000   Glayöl soğanı; dinlenme halinde

  

06011090           Diğer çiçek soğanı, yumru, kök vb. sürgün başı, rizom; dinlenme halinde

  

060110901000   Diğer çiçeklerin soğanı; dinlenme halinde

  

060110909000   Yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde)

  

060120               Çiçek soğan, yumru, yumrulu kök, küçük soğan vs. (sürgün vermiş/çiçeklenmiş)

  

06012010           Hindiba bitki ve kökleri; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120100011   Hindiba bitkisi; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120100012   Hindiba kökleri; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

06012030           Orkide, sümbül, nergis, lale soğanı; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120300011   Orkide soğanı; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120300012   Sümbül soğanı; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120300013   Nergis soğanı; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120300014   Lale soğanı; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  



06012090           Çiçek soğanı; diğer, sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120901011   Glayöller; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120901019   Diğer çiçek soğanları; sürgün vermiş/çiçeklenmiş

  

060120909000   Diğer yumru, yumrulu kök, küçük soğan vs. (sürgün vermiş/çiçeklenmiş)

  

0602                   Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı kalem ve gözleri; mantar miselleri

  

060210               Köklendirilmemiş çelik ve aşı kalem gözleri

  

06021010           Köklendirilmemiş asma çelikleri ve daldırmalar

  

060210100000   Köklendirilmemiş asma çelikleri ve daldırmalar

  

06021090           Diğer köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar

  

060210900000   Diğer köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar

  

060220               Meyveleri/sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar çalılar

  

06022010           Asma; aşılı/köklendirilmiş

  

060220100000   Asma; aşılı/köklendirilmiş

  

06022090           Meyveleri yenilen diğer ağaç ve çalılar

  

060220900011   Kestane fidesi; aşılı veya aşısız

  

060220900012   Fıstık çamı; aşılı veya aşısız

  

060220900019   Meyveleri yenilen diğer ağaç ve çalılar; aşılı veya aşısız

  

060230               Rododendronlar ve açelyalar

  

06023000           Rododendronlar ve açelyalar; aşılı veya aşısız

  

060230000000   Rododendronlar ve açelyalar; aşılı veya aşısız

  

060240               Güller



  

06024000           Gül çelikleri, daldırmaları veya köklendirilmiş; aşılı veya aşısız

  

060240000000   Gül çelikleri, daldırmaları veya köklendirilmiş; aşılı veya aşısız

  

060290               Diğer canlı bitkiler; mantar miselleri

  

06029010           Mantar miselleri

  

060290100000   Mantar miselleri

  

06029020           Ananas fidanı

  

060290200000   Ananas fidanı

  

06029030           Sebze ve çilek fideleri

  

060290300000   Sebze ve çilek fideleri

  

06029041           Orman ağaçlarının köklendirilmiş çelik ve fideleri

  

060290410011   Orman ağaçlarının köklendirilmiş çelikleri

  

060290410012   Orman ağaçlarının köklendirilmiş fideleri

  

060290410029   Orman ağaçlarının köklendirilmemiş çelik ve fideleri

  

06029045           Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmiş çelikler ve fidanları

  

060290450011   Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmiş çelikleri

  

060290450012   Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmiş fidanları

  

06029049           Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmemiş çelik ve fidanları

  

060290490000   Diğer ağaç ve çalıların köklendirilmemiş çelik ve fidanları

  

06029050           Diğer açık hava bitkileri

  

060290500000   Diğer açık hava bitkileri

  



06029070           Oda bitkilerinin köklendirilmiş çelikler ve fidanları (kaktüsler hariç)

  

060290700011   Oda bitkilerinin köklendirilmiş çelikleri (kaktüsler hariç)

  

060290700012   Oda bitkilerinin köklendirilmiş fidanları (kaktüsler hariç)

  

06029091           Oda bitkileri; tomurcuklu/çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)

  

060290910000   Oda bitkileri; tomurcuklu/çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)

  

06029099           Diğer oda bitkileri

  

060290990000   Diğer oda bitkileri

  

0603                   Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun kesme çiçek ve çiçek tomurcukları

  

060311               Güller (taze)

  

06031100           Güller (taze)

  

060311000000   Güller (taze)

  

060312               Karanfiller (taze)

  

06031200           Karanfiller (taze)

  

060312000000   Karanfiller (taze)

  

060313               Orkideler (taze)

  

06031300           Orkideler (taze)

  

060313000000   Orkideler (taze)

  

060314               Krizantemler (taze)

  

06031400           Krizantemler (taze)

  

060314000000   Krizantemler (taze)

  

060315               Zambaklar (Lilium spp.) (taze)



  

06031500           Zambaklar (Lilium spp.) (taze)

  

060315000000   Zambaklar (Lilium spp.) (taze)

  

060319               Buket yapmaya elverişli diğer kesme çiçek ve tomurcuklar

  

06031910           Glayöller (diğer hallerde)

  

060319100000   Glayöller (diğer hallerde)

  

06031980           Diğer taze çiçekler

  

060319800000   Diğer taze çiçekler

  

060390               Buket yapmaya elverişli/kesme çiçek ve tomurcuklar (diğer hallerde)

  

06039000           Buket yapmaya elverişli/kesme çiçek ve tomurcuklar (diğer hallerde)

  

060390000000   Buket yapmaya elverişli/kesme çiçek ve tomurcuklar (diğer hallerde)

  

0604                   Buket yapmaya elverişli bitki yaprakları, dalları vb diğer kısımları

  

060420               Buket veya süs yapmaya elverişli bitki yaprakları ve dalları (taze)

  

06042011           Ren geyiği likeni (taze)

  

060420110000   Ren geyiği likeni (taze)

  

06042019           Diğer yosunlar ve likenler (taze)

  

060420190000   Diğer yosunlar ve likenler (taze)

  

06042020           Noel ağaçları (taze)

  

060420200000   Noel ağaçları (taze)

  

06042040           İğne yapraklı ağaçların dalları (taze)

  

060420400000   İğne yapraklı ağaçların dalları (taze)

  



06042090           Şimşir dalı ve buket yapmaya elverişli diğer bitki yaprakları ve dalları (taze)

  

060420900011   Şimşir dalı (taze)

  

060420900019   Buket yapmaya elverişli diğer bitki yaprakları ve dalları (taze)

  

060490               Buket veya süs yapmaya elverişli bitki yaprakları ve dalları (taze olmayan)

  

06049011           Ren geyiği likeni (kuru)

  

060490110000   Ren geyiği likeni (kuru)

  

06049019           Diğer yosunlar ve likenler (kuru)

  

060490190000   Diğer yosunlar ve likenler (kuru)

  

06049091           Buket yapmaya elverişli diğer bitki yaprakları ve dalları (sadece kurutulmuş)

  

060490910000   Buket yapmaya elverişli diğer bitki yaprakları ve dalları (sadece kurutulmuş)

  

06049099           Buket yapmaya elverişli diğer bitkilerin kuru yaprakları ve dalları

(boyanmış/ağartılmış/emprenye edilmiş)

  

060490990000   Buket yapmaya elverişli diğer bitkilerin kuru yaprakları ve dalları

(boyanmış/ağartılmış/emprenye edilmiş)

  

07                       Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

  

0701                   Patates (taze/soğutulmuş)

  

070110               Patates (tohumluk)

  

07011000           Patates; tohumluk

  

070110000000   Patates; tohumluk

  

070190               Patates; diğerleri (taze/soğutulmuş)

  

07019010           Patates (taze/soğutulmuş)nişasta imalinde kullanılan

  

070190100000   Patates (taze/soğutulmuş)nişasta imalinde kullanılan



  

07019050           Patates; taze (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar)

  

070190500000   Patates; taze (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar)

  

07019090           Patates; diğer

  

070190900000   Patates; diğer

  

0702                   Domates (taze/soğutulmuş)

  

070200               Domates (taze/soğutulmuş)

  

07020000           Domates (taze/soğutulmuş)

  

070200000000   Domates (taze/soğutulmuş)

  

0703                   Soğan, şalot, sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

070310               Soğanlar ve şalotlar (taze/soğutulmuş)

  

07031011           Arpacık soğanı (taze/soğutulmuş)

  

070310110000   Arpacık soğanı (taze/soğutulmuş)

  

07031019           Soğan

  

070310190011   Kuru soğan

  

070310190012   Taze soğan

  

07031090           Şalotlar (taze/soğutulmuş)

  

070310900000   Şalotlar (taze/soğutulmuş)

  

070320               Sarımsaklar

  

07032000           Sarımsaklar

  

070320000011   Taze sarımsak

  



070320000012   Kuru sarımsak

  

070390               Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

07039000           Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

070390000011   Pırasa (taze/soğutulmuş)

  

070390000012   Diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

0704                   Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassikalar

(taze/soğutulmuş)

  

070410               Karnabahar/broccoli (taze/soğutulmuş)

  

07041000           Karnabahar/broccoli (taze/soğutulmuş)

  

070410000011   Karnabahar (taze/soğutulmuş)

  

070410000012   Broccoli (taze/soğutulmuş)

  

070420               Brüksel lahanası (taze/soğutulmuş)

  

07042000           Brüksel lahanası (taze/soğutulmuş)

  

070420000000   Brüksel lahanası (taze/soğutulmuş)

  

070490               Diğerleri (taze/soğutulmuş)

  

07049010           Beyaz/kırmızı lahana (taze/soğutulmuş)

  

070490100011   Beyaz lahana (taze/soğutulmuş)

  

070490100012   Kırmızı lahana (taze/soğutulmuş)

  

07049090           Diğer lahanalar (taze/soğutulmuş)

  

070490900000   Diğer lahanalar (taze/soğutulmuş)

  

0705                   Marul ve hindiba (taze/soğutulmuş)

  



070511               Baş marul (taze/soğutulmuş)

  

07051100           Baş marul (taze/soğutulmuş)

  

070511000000   Baş marul (taze/soğutulmuş)

  

070519               Diğer marullar (taze/soğutulmuş)

  

07051900           Diğer marullar (taze/soğutulmuş)

  

070519000000   Diğer marullar (taze/soğutulmuş)

  

070521               Başlı hindiba (taze/soğutulmuş)

  

07052100           Başlı hindiba (taze/soğutulmuş)

  

070521000000   Başlı hindiba (taze/soğutulmuş)

  

070529               Diğer hindiba (taze/soğutulmuş)

  

07052900           Diğer hindiba (taze/soğutulmuş)

  

070529000000   Diğer hindiba (taze/soğutulmuş)

  

0706                   Havuç, şalgam, teke sakalı, kök kerevizi, turp ve benzeri yenilen kökler (taze/soğutulmuş)

  

070610               Havuç, şalgam (taze/soğutulmuş)

  

07061000           Havuç, şalgam (taze/soğutulmuş)

  

070610000011   Havuçlar (taze/soğutulmuş)

  

070610000012   Şalgamlar (taze/soğutulmuş)

  

070690               Teke sakalı, kök kerevizi vs (taze/soğutulmuş)

  

07069010           Kök kereviz (taze/soğutulmuş)

  

070690100000   Kök kereviz (taze/soğutulmuş)

  

07069030           Bayır turbu (taze/soğutulmuş)



  

070690300000   Bayır turbu (taze/soğutulmuş)

  

07069090           Diğer turp vb yenilen kökler (taze/soğutulmuş)

  

070690900000   Diğer turp vb yenilen kökler (taze/soğutulmuş)

  

0707                   Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş)

  

070700               Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş)

  

07070005           Hıyarlar (taze/soğutulmuş)

  

070700050000   Hıyarlar (taze/soğutulmuş)

  

07070090           Kornişonlar (taze/soğutulmuş)

  

070700900000   Kornişonlar (taze/soğutulmuş)

  

0708                   Baklagiller (taze/soğutulmuş)

  

070810               Bezelye (taze/soğutulmuş)

  

07081000           Bezelye (taze/soğutulmuş)

  

070810000011   Bezelye; kabuklu (taze/soğutulmuş)

  

070810000012   Bezelye; kabuksuz (taze/soğutulmuş)

  

070820               Fasulye ve barbunya (taze/soğutulmuş)

  

07082000           Fasulye ve barbunya (taze/soğutulmuş)

  

070820000011   Fasulye (taze/soğutulmuş)

  

070820000012   Barbunya; kabuklu (taze/soğutulmuş)

  

070820000013   Barbunya; kabuksuz (taze/soğutulmuş)

  

070890               Bakla; diğer (taze/soğutulmuş)

  



07089000           Bakla; diğer (taze/soğutulmuş)

  

070890000011   Kabuklu diğer baklagiller (taze/soğutulmuş)

  

070890000012   Kabuksuz diğer baklagiller (taze/soğutulmuş)

  

0709                   Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

070920               Kuşkonmaz (taze/soğutulmuş)

  

07092000           Kuşkonmaz (taze/soğutulmuş)

  

070920000000   Kuşkonmaz (taze/soğutulmuş)

  

070930               Patlıcanlar (taze/soğutulmuş)

  

07093000           Patlıcanlar (taze/soğutulmuş)

  

070930000000   Patlıcanlar (taze/soğutulmuş)

  

070940               Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) (taze/soğutulmuş)

  

07094000           Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) (taze/soğutulmuş)

  

070940000000   Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) (taze/soğutulmuş)

  

070951               Agaricus cinsi mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

07095100           Agaricus cinsi mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

070951000000   Agaricus cinsi mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

070959               Diğer mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

07095910           Cüce kız mantarları (taze/soğutulmuş)

  

070959100000   Cüce kız mantarları (taze/soğutulmuş)

  

07095930           Kuzu mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

070959300000   Kuzu mantarlar (taze/soğutulmuş)



  

07095950           Yer mantarı (domalan) (taze/soğutulmuş)

  

070959500000   Yer mantarı (domalan) (taze/soğutulmuş)

  

07095990           Diğer mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

070959900000   Diğer mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

070960               Capsicum/pimenta cinsi meyveler (taze/soğutulmuş)

  

07096010           Tatlı (capsicum grossum) biberler

  

070960100011   Sivri biber (taze/soğutulmuş)

  

070960100012   Dolmalık biber (taze/soğutulmuş)

  

070960100013   Çarliston biber (taze/soğutulmuş)

  

070960100014   Kırmızı biber (paprika) (taze/soğutulmuş)

  

070960100019   Diğer tatlı biberler (taze/soğutulmuş)

  

07096091           Capsicum oleoresin boyaları ve capsisin imali için capsicum cinsi biber (taze/soğutulmuş)

  

070960910000   Capsicum oleoresin boyaları ve capsisin imali için capsicum cinsi biber (taze/soğutulmuş)

  

07096095           Rezinoit, uçucu yağların imali için capsicum cinsi biber (taze/soğutulmuş)

  

070960950000   Rezinoit, uçucu yağların imali için capsicum cinsi biber (taze/soğutulmuş)

  

07096099           Diğer capsicum cinsi biberler (taze/soğutulmuş)

  

070960990000   Diğer capsicum cinsi biberler (taze/soğutulmuş)

  

070970               Ispanak, Yeni Zelanda ve bahçe ıspanağı (taze/soğutulmuş)

  

07097000           Ispanak, Yeni Zelanda ve bahçe ıspanağı (taze/soğutulmuş)

  

070970000011   Ispanak (taze/soğutulmuş)

  



070970000012   Yeni zelanda ıspanağı (taze/soğutulmuş)

  

070970000013   Bahçe ıspanağı (kara pazı) (taze/soğutulmuş)

  

070991               Enginarlar (taze veya soğutulmuş)

  

07099100           Enginarlar (taze veya soğutulmuş)

  

070991000000   Enginarlar (taze veya soğutulmuş)

  

070992               Zeytin (taze veya soğutulmuş)

  

07099210           Zeytin (yağ üretiminde kullanılmayanlar) (taze veya soğutulmuş)

  

070992100000   Zeytin (yağ üretiminde kullanılmayanlar) (taze veya soğutulmuş)

  

07099290           Zeytin (yağ üretiminde kullanılanlar) (taze veya soğutulmuş)

  

070992900000   Zeytin (yağ üretiminde kullanılanlar) (taze veya soğutulmuş)

  

070993               Balkabağı, kabak ve su kabağı (taze veya soğutulmuş)

  

07099310           Dolmalık kabak (taze veya soğutulmuş)

  

070993100000   Dolmalık kabak (taze veya soğutulmuş)

  

07099390           Diğer kabaklar (taze veya soğutulmuş)

  

070993900000   Diğer kabaklar (taze veya soğutulmuş)

  

070999               Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

  

07099910           Salatalık sebzeler, (marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) hariç) (taze veya

soğutulmuş)

  

070999100000   Salatalık sebzeler, (marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) hariç) (taze veya

soğutulmuş)

  

07099920           Pazı ve yaban enginarı (taze veya soğutulmuş)

  

070999200000   Pazı ve yaban enginarı (taze veya soğutulmuş)



  

07099940           Kebere (taze veya soğutulmuş)

  

070999400000   Kebere (taze veya soğutulmuş)

  

07099950           Rezene (taze veya soğutulmuş)

  

070999500000   Rezene (taze veya soğutulmuş)

  

07099960           Tatlı mısır (taze veya soğutulmuş)

  

070999600000   Tatlı mısır (taze veya soğutulmuş)

  

07099990           Bamya, semizotu, maydanoz, asma yaprağı ve diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

  

070999900011   Bamya (taze veya soğutulmuş)

  

070999900012   Semizotu (taze veya soğutulmuş)

  

070999900013   Maydanoz (taze veya soğutulmuş)

  

070999900014   Asma yaprağı (taze veya soğutulmuş)

  

070999900018   Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

  

0710                   Sebze, (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılmış) (dondurulmuş)

  

071010               Patates (dondurulmuş)

  

07101000           Patates (dondurulmuş)

  

071010000000   Patates (dondurulmuş)

  

071021               Bezelye (dondurulmuş)

  

07102100           Bezelye (dondurulmuş)

  

071021000000   Bezelye (dondurulmuş)

  

071022               Fasulye (dondurulmuş)

  



07102200           Fasulye (dondurulmuş)

  

071022000000   Fasulye (dondurulmuş)

  

071029               Diğer baklagiller (dondurulmuş)

  

07102900           Diğer baklagiller (dondurulmuş)

  

071029000000   Diğer baklagiller (dondurulmuş)

  

071030               Ispanak (dondurulmuş)

  

07103000           Ispanak, Yeni Zelanda Ispanağı ve bahçe ıspanağı (dondurulmuş)

  

071030000000   Ispanak, Yeni Zelanda Ispanağı ve bahçe ıspanağı (dondurulmuş)

  

071040               Tatlı mısır (dondurulmuş)

  

07104000           Tatlı mısır (dondurulmuş)

  

071040000000   Tatlı mısır (dondurulmuş)

  

071080               Diğer sebzeler (dondurulmuş)

  

07108010           Zeytin (dondurulmuş)

  

071080100000   Zeytin (dondurulmuş)

  

07108051           Tatlı biberler (dondurulmuş)

  

071080510000   Tatlı biberler (dondurulmuş)

  

07108059           Capsicum ve pimenta cinsi diğer meyveler (dondurulmuş)

  

071080590000   Capsicum ve pimenta cinsi diğer meyveler (dondurulmuş)

  

07108061           Agaricus cinsi mantarlar (dondurulmuş)

  

071080610000   Agaricus cinsi mantarlar (dondurulmuş)

  

07108069           Mantarlar diğer (dondurulmuş)



  

071080690000   Mantarlar diğer (dondurulmuş)

  

07108070           Domatesler (dondurulmuş)

  

071080700000   Domatesler (dondurulmuş)

  

07108080           Enginarlar (dondurulmuş)

  

071080800000   Enginarlar (dondurulmuş)

  

07108085           Kuşkonmazlar (dondurulmuş)

  

071080850000   Kuşkonmazlar (dondurulmuş)

  

07108095           Diğer sebzeler (dondurulmuş)

  

071080950011   Soğan (dondurulmuş)

  

071080950012   Havuç (dondurulmuş)

  

071080950013   Pırasa (dondurulmuş)

  

071080950014   Karnabahar (dondurulmuş)

  

071080950015   Lahana (dondurulmuş)

  

071080950019   Diğer sebzeler (dondurulmuş)

  

071090               Sebze karışımları (dondurulmuş)

  

07109000           Sebze karışımları (dondurulmuş)

  

071090000000   Sebze karışımları (dondurulmuş)

  

0711                   Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler

  

071120               Zeytin (geçici konserve)

  

07112010           Zeytin, yemeklik (geçici konserve)

  



071120100000   Zeytin, yemeklik (geçici konserve)

  

07112090           Zeytin; yağlık (geçici konserve)

  

071120900000   Zeytin; yağlık (geçici konserve)

  

071140               Hıyarlar ve kornişonlar (geçici konserve)

  

07114000           Hıyarlar ve kornişonlar (geçici konserve)

  

071140000000   Hıyarlar ve kornişonlar (geçici konserve)

  

071151               Mantar; agaricus cinsi (geçici konserve)

  

07115100           Mantar; agaricus cinsi (geçici konserve)

  

071151000000   Mantar; agaricus cinsi (geçici konserve)

  

071159               Diğer mantar ve domalanlar (geçici konserve)

  

07115900           Diğer mantar ve domalanlar (geçici konserve)

  

071159000000   Diğer mantar ve domalanlar (geçici konserve)

  

071190               Diğer sebzeler; sebze karışımları (geçici konserve)

  

07119010           Capsicum ve pimenta cinsi meyveler (tatlı biber hariç) (geçici konserve)

  

071190100000   Capsicum ve pimenta cinsi meyveler (tatlı biber hariç) (geçici konserve)

  

07119030           Tatlı mısır (geçici konserve)

  

071190300000   Tatlı mısır (geçici konserve)

  

07119050           Soğanlar (geçici konserve)

  

071190500000   Soğanlar (geçici konserve)

  

07119070           Diğer sebzeler (geçici konserve)

  

071190700000   Kebere (geçici konserve)



  

07119080           Diğer sebzeler (geçici konserve)

  

071190800000   Diğer sebzeler (geçici konserve)

  

07119090           Sebze karışımları (geçici konserve)

  

071190900000   Sebze karışımları (geçici konserve)

  

0712                   Kurutulmuş sebzeler (bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış, toz halinde)

  

071220               Soğanlar (kurutulmuş)

  

07122000           Soğanlar (kurutulmuş)

  

071220000000   Soğanlar (kurutulmuş)

  

071231               Agaricus cinsi mantarlar (kurutulmuş)

  

07123100           Agaricus cinsi mantarlar (kurutulmuş)

  

071231000000   Agaricus cinsi mantarlar (kurutulmuş)

  

071232               Yahudi kulağı (kurutulmuş)

  

07123200           Yahudi kulağı (kurutulmuş)

  

071232000000   Yahudi kulağı (kurutulmuş)

  

071233               Jöle mantarı (kurutulmuş)

  

07123300           Jöle mantarı (kurutulmuş)

  

071233000000   Jöle mantarı (kurutulmuş)

  

071239               Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş)

  

07123900           Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş)

  

071239000000   Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş)

  



071290               Diğer sebzeler; sebze karışımları (kurutulmuş)

  

07129005           Patates (kurutulmuş)

  

071290050000   Patates (kurutulmuş)

  

07129011           Tatlı mısır (tohumluk) (melez) (kurutulmuş)

  

071290110000   Tatlı mısır (tohumluk) (melez) (kurutulmuş)

  

07129019           Tatlı mısır; diğer (kurutulmuş)

  

071290190000   Tatlı mısır; diğer (kurutulmuş)

  

07129030           Domates (kurutulmuş)

  

071290300000   Domates (kurutulmuş)

  

07129050           Havuç (kurutulmuş)

  

071290500000   Havuç (kurutulmuş)

  

07129090           Diğer sebzeler ve sebze karışımları (kurutulmuş)

  

071290900011   Sarımsak (kurutulmuş)

  

071290900012   Pırasa (kurutulmuş)

  

071290900013   Ispanak (kurutulmuş)

  

071290900014   Kuşkonmaz (kurutulmuş)

  

071290900015   Bamya (kurutulmuş)

  

071290900016   Bezelye (kurutulmuş)

  

071290900017   Kabak (kurutulmuş)

  

071290900018   Karnabahar (kurutulmuş)

  

071290900021   Lahana (kurutulmuş)



  

071290900022   Patlıcan (kurutulmuş)

  

071290900029   Diğer sebzeler ve sebze karışımları (kurutulmuş)

  

0713                   Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

071310               Bezelye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

07131010           Bezelye; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071310100011   Yem bezelyesi; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071310100019   Diğer bezelye; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

07131090           Bezelyesi; kabuksuz (kuru) diğer

  

071310900011   Yem bezelyesi; kabuksuz (kuru) diğer

  

071310900019   Diğer bezelye; kabuksuz (kuru) diğer

  

071320               Nohut; kabuksuz (kuru)

  

07132000           Nohut; kabuksuz (kuru)

  

071320000011   Nohut; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071320000019   Nohut; kabuksuz (kuru) diğer

  

071331               Vigla mango türü fasulye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

07133100           Vigla mango türü fasulye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

071331000011   Vigna mango türü fasulye; kabuksuz (kuru)tohumluk

  

071331000019   Vigna mango türü fasulye; kabuksuz (kuru) diğer

  

071332               Küçük kırmızı fasulye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

07133200           Küçük kırmızı fasulye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  



071332000011   Küçük kırmızı fasulye; kabuksuz (kuru)tohumluk

  

071332000019   Küçük kırmızı fasulye; kabuksuz (kuru)diğer

  

071333               Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

07133310           Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071333100000   Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) kabuksuz (kuru) tohumluk

  

07133390           Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) kabuksuz (kuru) diğer

  

071333900000   Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) kabuksuz (kuru) diğer

  

071334               Bambara Fasulyesi (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea); kuru

  

07133400           Bambara Fasulyesi (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea); kuru

  

071334000011   Bambara Fasulyesi (kuru); tohumluk

  

071334000019   Bambara Fasulyesi (kuru); tohumluk olmayan

  

071335               Börülce (Vigna unguiculata); kuru

  

07133500           Börülce (Vigna unguiculata); kuru

  

071335000011   Börülce (kuru); tohumluk

  

071335000019   Börülce (kuru); tohumluk olmayan

  

071339               Diğer fasulyeler; kabuksuz (kuru)

  

07133900           Diğer fasulyeler; kabuksuz (kuru)

  

071339000011   Diğer fasulyeler; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071339000019   Diğer fasulyeler; kabuksuz (kuru) diğer

  

071340               Mercimekler; kabuksuz (kuru)

  

07134000           Mercimekler; kabuksuz (kuru)



  

071340000011   Yeşil mercimek; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071340000012   Yeşil mercimek; kabuksuz (kuru) diğer

  

071340000013   Kırmızı mercimek; kabuksuz (kuru) diğer

  

071340000019   Diğer mercimek; kabuksuz (kuru) diğer

  

071350               Bakla, at baklası; kabuksuz (kuru)

  

07135000           Bakla, at baklası; kabuksuz (kuru)

  

071350000011   Bakla, at baklası; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071350000019   Bakla, at baklası; kabuksuz (kuru) diğer

  

071360               Güvercin bezelye (Cajanus cajan); kuru

  

07136000           Güvercin bezelye (Cajanus cajan); kuru

  

071360000011   Güvercin bezelye (kuru); tohumluk

  

071360000012   Güvercin bezelye (kuru); tohumluk olmayan

  

071390               Diğer baklagiller; kabuksuz (kuru)

  

07139000           Diğer baklagiller; kabuksuz (kuru)

  

071390000012   Barbunya; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071390000013   Diğer baklagiller; kabuksuz (kuru) tohumluk

  

071390000015   Barbunya; kabuksuz (kuru) diğer

  

071390000019   Diğer baklagiller; kabuksuz, kuru; diğer

  

0714                   Manyok, ararot , salep, yer elması , tatlı patates ve benzeri kök ve yumrular, sagu özü

  

071410               Manyok

  



07141000           Manyok (cassava)

  

071410000011   Manyok (cassava); taze ve bütün halde veya kabuksuz ve dondurulmuş, ambalajlı <= 28 kg,

insan gıdası olmaya uygun

  

071410000019   Diper manyok (cassava); taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071420               Tatlı patates

  

07142010           Tatlı patates taze, bütün (insan gıdası olarak kullanılmaya uygun halde)

  

071420100000   Tatlı patates taze, bütün (insan gıdası olarak kullanılmaya uygun halde)

  

07142090           Tatlı patates; diğer

  

071420901000   Tatlı patates (dondurulmuş)

  

071420909000   Tatlı patates; diğer

  

071430               Hint patatesi

  

07143000           Hint Patatesi (Dioscorea spp.); taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071430000000   Hint Patatesi (Dioscorea spp.); taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071440               Kulkas kökü

  

07144000           Kulkas Kökü (Taro) (Colocasia spp.); taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071440000000   Kulkas Kökü (Taro) (Colocasia spp.); taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071450               Yautiya

  

07145000           Yautiya (Xanthosoma spp.); taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071450000000   Yautiya (Xanthosoma spp.); taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071490               Ararot, salep, yer elması, sagu vb.

  

07149020           Ararot ve salep kökleri ve yüksek oranda nişasta içeren benzeri kök ve yumrular

  



071490200011   Ararot; taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071490200012   Salep; taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş

  

071490200019   Diğer kök ve yumrular; yüksek oranda nişasta veya inülin içeren

  

07149090           Diğer nişastalı kök ve yumrular

  

071490901000   Diğer nişastalı kök, yumrular; diğer (dondurulmuş)

  

071490909000   Diğer nişastalı kök, yumrular

  

08                       Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve

karpuzların kabukları

  

0801                   Hindistan cevizi, brezilya ve kaju cevizi (taze/kurutulmuş)

  

080111               Hindistan cevizi (kurutulmuş)

  

08011100           Hindistan cevizi (kurutulmuş)

  

080111000000   Hindistan cevizi (kurutulmuş)

  

080112               Hindistan cevizi; iç kabuklu (endokarp), taze

  

08011200           Hindistan cevizi; iç kabuklu (endokarp), taze

  

080112000000   Hindistan cevizi; iç kabuklu (endokarp), taze

  

080119               Hindistan cevizi (taze)

  

08011900           Hindistan cevizi (taze)

  

080119000000   Hindistan cevizi (taze)

  

080121               Brezilya cevizi; kabuklu

  

08012100           Brezilya cevizi; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080121000000   Brezilya cevizi; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  



080122               Brezilya cevizi; kabuksuz

  

08012200           Brezilya cevizi; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080122000000   Brezilya cevizi; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080131               Kaju cevizi; kabuklu

  

08013100           Kaju cevizi; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080131000000   Kaju cevizi; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080132               Kaju cevizi; kabuksuz

  

08013200           Kaju cevizi; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080132000000   Kaju cevizi; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

0802                   Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

  

080211               Badem (kabuklu)

  

08021110           Acı badem; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080211100000   Acı badem; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

08021190           Diğer bademler; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080211900000   Diğer bademler; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080212               Badem (kabuksuz)

  

08021210           Acı bademler; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080212100000   Acı bademler; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

08021290           Diğer bademler; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080212900000   Diğer bademler; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080221               Fındık (kabuklu)



  

08022100           Fındık; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080221000000   Fındık; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080222               Fındık (kabuksuz)

  

08022200           Fındık;kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080222000000   Fındık;kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080231               Ceviz (kabuklu)

  

08023100           Ceviz; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080231000000   Ceviz; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080232               Ceviz (kabuksuz)

  

08023200           Ceviz; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080232000000   Ceviz; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080241               Kestane; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

08024100           Kestane; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080241000000   Kestane; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080242               Kestane; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

08024200           Kestane; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080242000000   Kestane; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080251               Antep Fıstığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

08025100           Antep Fıstığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080251000000   Antep Fıstığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  



080252               Antep fıstığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

08025200           Antep fıstığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080252000000   Antep fıstığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080261               Avustralya fındığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

08026100           Avustralya fındığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080261000000   Avustralya fındığı; kabuklu (taze/kurutulmuş)

  

080262               Avustralya fındığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

08026200           Avustralya fındığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080262000000   Avustralya fındığı; kabuksuz (taze/kurutulmuş)

  

080270               Kola cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

08027000           Kola cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

080270000000   Kola cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

080280               Arek cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

08028000           Arek cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

080280000000   Arek cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

080290               Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

  

08029010           Pekan cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

080290100000   Pekan cevizi; (taze/kurutulmuş)

  

08029050           Çam fıstığı

  

080290500011   Çam fıstığı içi (taze/kurutulmuş)

  

080290500012   Çam fıstığı; diğer (taze/kurutulmuş)



  

08029085           Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş)

  

080290850000   Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş)

  

0803                   Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)

  

080310               Muz (plantain); taze veya kurutulmuş

  

08031010           Muz (plantain); taze

  

080310100000   Muz (plantain); taze

  

08031090           Muz (plantain); kurutulmuş

  

080310900000   Muz (plantain); kurutulmuş

  

080390               Muz (plantain hariç); taze veya kurutulmuş

  

08039010           Muz (plantain hariç); taze

  

080390100000   Muz (plantain hariç); taze

  

08039090           Muz (plantain hariç); kurutulmuş

  

080390900000   Muz (plantain hariç); kurutulmuş

  

0804                   Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

  

080410               Hurma (taze/kurutulmuş)

  

08041000           Hurma (taze/kurutulmuş)

  

080410000000   Hurma (taze/kurutulmuş)

  

080420               İncir (taze/kurutulmuş)

  

08042010           İncir (taze)

  

080420100000   İncir (taze)

  



08042090           İncirler (kurutulmuş)

  

080420900000   İncirler (kurutulmuş)

  

080430               Ananas (taze/kurutulmuş)

  

08043000           Ananas (taze/kurutulmuş)

  

080430000000   Ananas (taze/kurutulmuş)

  

080440               Avokado armudu (taze/kurutulmuş)

  

08044000           Avokado armudu (taze/kurutulmuş)

  

080440000000   Avokado armudu (taze/kurutulmuş)

  

080450               Guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

  

08045000           Guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

  

080450000011   Mango (taze/kurutulmuş)

  

080450000019   Guava armudu ve mangost (taze/kurutulmuş)

  

0805                   Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

080510               Portakal (taze/kurutulmuş)

  

08051020           Portakal (taze)

  

080510200000   Portakal (tatlı, taze)

  

08051080           Portakal (kurutulmuş)

  

080510800000   Portakal (kurutulmuş)

  

080520               Mandarin, klemantin, viking vb. (taze/kurutulmuş)

  

08052010           Klemantin (taze/kurutulmuş)

  

080520100000   Klemantin (taze/kurutulmuş)



  

08052030           Monreale ve satsuma (taze/kurutulmuş)

  

080520300011   Monreale (taze/kurutulmuş)

  

080520300012   Satsuma (taze/kurutulmuş)

  

08052050           Mandarin ve viking (taze/kurutulmuş)

  

080520500000   Mandarin ve viking (taze/kurutulmuş)

  

08052070           Tanjerin (taze/kurutulmuş)

  

080520700000   Tanjerin (taze/kurutulmuş)

  

08052090           Diğer turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

080520900000   Diğer turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

080540               Greyfurt ve pomelo (taze/kurutulmuş)

  

08054000           Greyfurt (pomelolar dahil) (taze/kurutulmuş)

  

080540000000   Greyfurt (pomelolar dahil) (taze/kurutulmuş)

  

080550               Limon ve tatlı limon (taze/kurutulmuş)

  

08055010           Limon (Citrus limon, Citrus limonum) (taze/kurutulmuş)

  

080550100000   Limon (Citrus limon, Citrus limonum) (taze/kurutulmuş)

  

08055090           Tatlı limon (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) (taze/kurutulmuş)

  

080550900000   Tatlı limon (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) (taze/kurutulmuş)

  

080590               Diğer turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

08059000           Diğer turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

080590000011   Diğer taze turunçgiller

  



080590000012   Diğer kurutulmuş turunçgiller

  

0806                   Üzümler (taze/kurutulmuş)

  

080610               Üzüm (taze)

  

08061010           Üzüm (taze)/sofralık

  

080610100000   Üzüm (sofralık, taze)

  

08061090           Üzüm; diğerleri; sofralık olmayan (taze)

  

080610900000   Üzüm; diğerleri; sofralık olmayan (taze)

  

080620               Üzüm; (kurutulmuş)

  

08062010           Üzüm; korint (kurutulmuş)

  

080620100000   Üzüm; korint (kurutulmuş)

  

08062030           Üzüm; sultani (kurutulmuş)

  

080620300000   Üzüm; sultani (kurutulmuş)

  

08062090           Üzüm, diğerleri (kurutulmuş)

  

080620900000   Üzüm, diğerleri (kurutulmuş)

  

0807                   Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)

  

080711               Karpuzlar (taze)

  

08071100           Karpuzlar (taze)

  

080711000000   Karpuzlar (taze)

  

080719               Kavunlar (taze)

  

08071900           Kavunlar (taze)

  

080719000000   Kavunlar (taze)



  

080720               Papaya (taze)

  

08072000           Papaya (taze)

  

080720000000   Papaya (taze)

  

0808                   Elma, armut ve ayva (taze)

  

080810               Elma (taze)

  

08081010           Elma; şaraplık (taze)yığın halinde, 16 Eylül'den 15 Aralık'a kadar

  

080810100000   Elma; şaraplık (taze)yığın halinde, 16 Eylül'den 15 Aralık'a kadar

  

08081080           Elma, diğerleri (taze)

  

080810800011   Elma; Golden (taze)

  

080810800013   Elma; Starking (taze)

  

080810800014   Elma; Starkrimson (taze)

  

080810800019   Diğer elmalar (taze)

  

080830               Armut (taze)

  

08083010           Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar (taze)

  

080830100000   Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar (taze)

  

08083090           Diğer armut (taze)

  

080830900000   Diğer armut (taze)

  

080840               Ayva (taze)

  

08084000           Ayva (taze)

  

080840000000   Ayva (taze)

  



0809                   Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze)

  

080910               Kayısı (zerdali dahil) (taze)

  

08091000           Kayısı (zerdali dahil) (taze)

  

080910000000   Kayısı (zerdali dahil) (taze)

  

080921               Vişne (Prunus cerasus) (taze)

  

08092100           Vişne (Prunus cerasus) (taze)

  

080921000000   Vişne (Prunus cerasus) (taze)

  

080929               Kiraz (taze)

  

08092900           Kiraz (taze)

  

080929000000   Kiraz (taze)

  

080930               Şeftali (nektarın dahil) (taze)

  

08093010           Nektarınlar (taze)

  

080930100000   Nektarınlar (taze)

  

08093090           Şeftali (taze)

  

080930900000   Şeftali (taze)

  

080940               Erik ve çakal eriği (taze)

  

08094005           Erik (taze)

  

080940050011   Can eriği (taze)

  

080940050012   Malta eriği (yeni dünya) (taze)

  

080940050013   Mürdüm eriği (taze)

  

080940050019   Diğer erikler (taze)



  

08094090           Çakal eriği (taze)

  

080940900000   Çakal eriği (taze)

  

0810                   Diğer meyveler (taze)

  

081010               Çilek (taze)

  

08101000           Çilek (taze)

  

081010000000   Çilek (taze)

  

081020               Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier (taze)

  

08102010           Ahududu (taze)

  

081020100000   Ahududu (taze)

  

08102090           Böğürtlen, dut, loganberrier (taze)

  

081020900000   Böğürtlen, dut, loganberrier (taze)

  

081030               Siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü; taze

  

08103010           Siyah Frenk üzümü (taze)

  

081030100000   Siyah Frenk üzümü (taze)

  

08103030           Kırmızı Frenk üzümü (taze)

  

081030300000   Kırmızı Frenk üzümü (taze)

  

08103090           Diğer üzümler (taze)

  

081030900000   Beyaz frenk üzümü ve bektaşi üzümü (taze)

  

081040               Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri (taze)

  

08104010           Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve) (taze)

  



081040100000   Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve) (taze)

  

08104030           Adi yaban mersini (taze) (Vaccinium myrtillus)

  

081040300000   Adi yaban mersini (taze) (Vaccinium myrtillus)

  

08104050           İri meyveli bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini

(Vaccinium corymbosum) (taze)

  

081040500000   İri meyveli bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini

(Vaccinium corymbosum) (taze)

  

08104090           Yaban mersininin diğer kültür cinsleri (taze)

  

081040900000   Yaban mersininin diğer kültür cinsleri (taze)

  

081050               Kivi (taze)

  

08105000           Kivi (taze)

  

081050000000   Kivi (taze)

  

081060               Durain (taze)

  

08106000           Durain (taze)

  

081060000000   Durain (taze)

  

081070               Persimmon (Trabzon hurması) (taze)

  

08107000           Persimmon (Trabzon hurması) (taze)

  

081070000000   Persimmon (Trabzon hurması) (taze)

  

081090               Diğer meyveler (taze)

  

08109020           Demirhindi, mahun elması, ekmek ağacı, sapodillo ve çarkıfelek meyvesi, karambola ve

pitahaya (taze)

  

081090200011   Demirhindi, mahun elması, ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi (taze)

  



081090200012   Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya (taze)

  

08109075           Nar, muşmula, kuşburnu ve taze diğer meyveler

  

081090750011   Nar (taze)

  

081090750012   Muşmula (taze)

  

081090750013   Kuşburnu (taze)

  

081090750017   Taze diğer meyveler

  

0811                   Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş)

  

081110               Çilek (dondurulmuş)

  

08111011           Çilek; şeker oranı >% 13 (ilave şeker içeren)

  

081110110000   Çilek; şeker oranı >% 13 (ilave şeker içeren)

  

08111019           Çilek; şeker oranı =<%13 (ilave şeker içeren)

  

081110190000   Çilek; şeker oranı =<%13 (ilave şeker içeren)

  

08111090           Diğer çilekler (ilave şeker içermeyen)

  

081110900000   Diğer çilekler (ilave şeker içermeyen)

  

081120               Ahududu, dut, siyah, beyaz ve kırmızı Frenk ve Bektaşi üzümü (dondurulmuş)

  

08112011           Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier, siyah, beyaz ve kırmızı frenk ve Bektaşi üzümü;

şek.oranı >%13 (il. şek. içeren)

  

081120110000   Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier, siyah, beyaz ve kırmızı frenk ve Bektaşi üzümü;

şek.oranı >%13 (il. şek. içeren)

  

08112019           Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier siyah, beyaz ve kırmızı frenk ve Bektaşi üzümü;

şek.oranı =<%13 (il. şek. içeren)

  

081120190000   Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier siyah, beyaz ve kırmızı frenk ve Bektaşi üzümü;

şek.oranı =<%13 (il. şek. içeren)



  

08112031           Ahududu; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

081120310000   Ahududu; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

08112039           Siyah Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

081120390000   Siyah Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

08112051           Kırmızı Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

081120510000   Kırmızı Frenk üzümü; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

08112059           Böğürtlen, dut ve loganberrier; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

081120590000   Böğürtlen, dut ve loganberrier; diğer (ilave şeker içermeyen)

  

08112090           Beyaz Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü (ilave şeker içermeyen)

  

081120900000   Beyaz Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü (ilave şeker içermeyen)

  

081190               Diğer meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş)

  

08119011           Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker oranı >%13 (ilave şeker içeren)

  

081190110000   Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker oranı >%13 (ilave şeker içeren)

  

08119019           Meyveler ve sert kabuklu meyveler; şeker oranı >%13 (ilave şeker içeren)

  

081190190000   Meyveler ve sert kabuklu meyveler; şeker oranı >%13 (ilave şeker içeren)

  

08119031           Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker oranı =<%13 (ilave şeker

içeren)

  

081190310000   Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler; şeker oranı =<%13 (ilave şeker

içeren)

  

08119039           Meyveler ve sert kabuklu meyveler; şeker oranı =<%13 (ilave şeker içeren)

  

081190390000   Meyveler ve sert kabuklu meyveler; şeker oranı =<%13 (ilave şeker içeren)

  



08119050           Adi yaban mersini (ilave şeker içermeyen)

  

081190500000   Adi yaban mersini (ilave şeker içermeyen)

  

08119070           Vaccinium myrtilloides ve vaccinium angustifolium türü meyveler (ilave şeker içermeyen)

  

081190700000   Vaccinium myrtilloides ve vaccinium angustifolium türü meyveler (ilave şeker içermeyen)

  

08119075           Vişne (prunus cerasus) (ilave şeker içermeyen)

  

081190750000   Vişne (prunus cerasus) (ilave şeker içermeyen)

  

08119080           Kiraz (ilave şeker içermeyen)

  

081190800000   Kiraz (ilave şeker içermeyen)

  

08119085           Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler (ilave şeker içermeyen)

  

081190850000   Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler (ilave şeker içermeyen)

  

08119095           Diğer meyveler ve sert çekirdekli meyveler (ilave şeker içermeyen)

  

081190950011   Erik (ilave şeker içermeyen)

  

081190950012   Kayısı (zerdali dahil) (ilave şeker içermeyen)

  

081190950013   Şeftali (ilave şeker içermeyen)

  

081190950014   Elma (ilave şeker içermeyen)

  

081190950015   Üzüm (ilave şeker içermeyen)

  

081190950019   Diğer meyveler ve sert çekirdekli meyveler (ilave şeker içermeyen)

  

0812                   Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (geçici konserve edilmiş)

  

081210               Kiraz, vişne (geçici konserve edilmiş)

  

08121000           Kiraz, vişne (geçici konserve edilmiş)

  

081210000000   Kiraz, vişne (geçici konserve edilmiş)



  

081290               Diğer meyveler ve sert çekirdekli meyveler-geçici konserve edilmiş

  

08129025           Kayısı (zerdali dahil), portakal; geçici konserve edilmiş

  

081290250000   Kayısı (zerdali dahil), portakal; geçici konserve edilmiş

  

08129030           Papaya (geçici konserve edilmiş)

  

081290300000   Papaya (geçici konserve edilmiş)

  

08129040           Adi yaban mersini (geçici konserve edilmiş)

  

081290400000   Adi yaban mersini (geçici konserve edilmiş)

  

08129070           Guava, mango, çarkıfelek meyvesi vb.sert kabuklu tropikal meyveler (geçici konserve

edilmiş)

  

081290700000   Guava, mango, çarkıfelek meyvesi vb.sert kabuklu tropikal meyveler (geçici konserve

edilmiş)

  

08129098           Meyveler ve sert çekirdekli meyveler; diğer (geçici olarak konserve edilmiş)

  

081290980011   Şeftali (geçici konserve edilmiş)

  

081290980012   Erik (geçici konserve edilmiş)

  

081290980013   Elma (geçici konserve edilmiş)

  

081290980014   Turunç (geçici konserve edilmiş)

  

081290980015   Çilek (geçici konserve edilmiş)

  

081290980016   Siyah Frenk üzümü (geçici konserve edilmiş)

  

081290980017   Ahududu (geçici konserve edilmiş)

  

081290980018   Meyveler ve sert çekirdekli meyveler; diğer (geçici konserve edilmiş)

  

0813                   Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve kabukluların karışımları

  



081310               Kayısı (zerdali dahil) kurutulmuş

  

08131000           Kayısı (zerdali dahil) kurutulmuş

  

081310000000   Kayısı (zerdali dahil) kurutulmuş

  

081320               Erik (kurutulmuş)

  

08132000           Erik (kurutulmuş)

  

081320000000   Erik (kurutulmuş)

  

081330               Elma (kurutulmuş)

  

08133000           Elma (kurutulmuş)

  

081330000000   Elma (kurutulmuş)

  

081340               Diğer meyveler (kurutulmuş)

  

08134010           Şeftali (nektarınlar dahil) (kurutulmuş)

  

081340100000   Şeftali (nektarınlar dahil) (kurutulmuş)

  

08134030           Armut (kurutulmuş)

  

081340300000   Armut (kurutulmuş)

  

08134050           Papaya (kurutulmuş)

  

081340500000   Papaya (kurutulmuş)

  

08134065           Demirhindi, mahun elması, ekmek ağacı, sapodillo ve çarkıfelek meyvesi, karambola ve

pitahaya (kurutulmuş)

  

081340650000   Demir hindi, mahun elması, ekmek ağacı meyvesi, çarkıfelek meyvesi vb.(kurutulmuş)

  

08134095           Diğer meyveler (kurutulmuş) (0801 ila 0806 poz.hariç)

  

081340950011   Dut (kurutulmuş)

  



081340950012   Ayva (kurutulmuş)

  

081340950019   Diğer meyveler (kurutulmuş) (0801 ila 0806 poz.hariç)

  

081350               Bu fasıldaki sert kabuklu/kurutulmuş meyvelerin birbirleriyle karışımları

  

08135012           Papaya, demirhindi, çarkıfelek meyvesi vb. meyve karışımları (kurutulmuş) eriksiz

  

081350120000   Papaya, demirhindi, çarkıfelek meyvesi vb. meyve karışımları (kurutulmuş) eriksiz

  

08135015           Diğer meyve karışımları (kurutulmuş) eriksiz olanlar (0801 ila 0806 poz.hariç)

  

081350150000   Diğer meyve karışımları (kurutulmuş) eriksiz olanlar (0801 ila 0806 poz.hariç)

  

08135019           Diğer meyve karışımları (kurutulmuş) erikli

  

081350190000   Diğer meyve karışımları (kurutulmuş) erikli

  

08135031           Diğer sert kabuklu tropikal meyve karışımları (kurutulmuş)

  

081350311000   Hindistan cevizi, brezilya cevizi ve kaju içeren meyve karışımları (kurutulmuş)

  

081350319000   Diğer sert kabuklu tropikal meyve karışımları (kurutulmuş)

  

08135039           Hurma, muz, ananas, avokado armudu, vb. (0801 ve 0802'de kilerin)karışımlar

(kurutulmuş)

  

081350390000   Hurma, muz, ananas, avokado armudu, vb. (0801 ve 0802'de kilerin)karışımlar

(kurutulmuş)

  

08135091           Sert kabuklu meyvelerin karışımları; erik/incir içermeyen (kurutulmuş)

  

081350910000   Sert kabuklu meyvelerin karışımları; erik/incir içermeyen (kurutulmuş)

  

08135099           Diğer sert kabuklu/kurutulmuş meyve karışımları

  

081350991000   Hurma, muz, ananas, avokado armudu, mango, mangost içeren karışımlar (kurutulmuş)

  

081350999000   Diğer sert kabuklu/kurutulmuş meyve karışımları

  

0814                   Turunçgillerin, kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze/dondurulmuş/kurutulmuş vs.)



  

081400               Turunçgillerin, kavunların kabukları (taze/dondurulmuş/kurutulmuş vs.)

  

08140000           Turunçgillerin, kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze/dondurulmuş/kurutulmuş vs.)

  

081400000000   Turunçgillerin, kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze/dondurulmuş/kurutulmuş vs.)

  

09                       Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

  

0901                   Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunup kahve yerine

kullanılan ürünler

  

090111               Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmamış)

  

09011100           Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmamış)

  

090111000000   Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmamış)

  

090112               Kahve (kafeini alınmış, kavrulmamış)

  

09011200           Kahve (kafeini alınmış, kavrulmamış)

  

090112000000   Kahve (kafeini alınmış, kavrulmamış)

  

090121               Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmuş)

  

09012100           Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmuş)

  

090121000000   Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmuş)

  

090122               Kahve (kafeini alınmış, kavrulmuş)

  

09012200           Kahve (kafeini alınmış, kavrulmuş)

  

090122000000   Kahve (kafeini alınmış, kavrulmuş)

  

090190               Kahve kabuk ve kapçıkları ve kahve yerine kullanılan maddeler

  

09019010           Kahve kabuk ve kapçıkları

  

090190100000   Kahve kabuk ve kapçıkları



  

09019090           Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler

  

090190901000   Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler (kavrulmamış)

  

090190909000   Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler (kavrulmuş)

  

0902                   Çay

  

090210               Yeşil çay (fermente edilmemiş) (<=3 kg. hazır ambalajlarda)

  

09021000           Yeşil çay (fermente edilmemiş) (<=3 kg. hazır ambalajlarda)

  

090210000000   Yeşil çay (fermente edilmemiş) (<=3 kg. hazır ambalajlarda)

  

090220               Yeşil çay (fermente edilmemiş) (> 3 kg. hazır ambalajlarda)

  

09022000           Yeşil çay (fermente edilmemiş) (> 3 kg. hazır ambalajlarda)

  

090220000000   Yeşil çay (fermente edilmemiş) (> 3 kg. hazır ambalajlarda)

  

090230               Siyah çay (fermente edilmiş) (<=3 kg. hazır ambalajlarda)

  

09023000           Siyah çay; fermente edilmiş veya kısmen fermante edilmiş, <=3 kg, hazır ambalajlarda

  

090230000000   Siyah çay; fermente edilmiş veya kısmen fermante edilmiş, <=3 kg, hazır ambalajlarda

  

090240               Siyah çay (fermente edilmiş) ( > 3 kg. hazır ambalajlarda)

  

09024000           Siyah çay; fermente edilmiş veya kısmen fermante edilmiş, >3 kg, hazır ambalajlarda

  

090240000000   Siyah çay; fermente edilmiş veya kısmen fermante edilmiş, >3 kg, hazır ambalajlarda

  

0903                   Paraguay çayı

  

090300               Paraguay çayı

  

09030000           Paraguay çayı

  

090300000000   Paraguay çayı

  



0904                   Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş)

  

090411               Karabiber (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

09041100           Karabiber; kurutulmuş/ezilmemiş/öğütülmemiş

  

090411000000   Karabiber; kurutulmuş/ezilmemiş/öğütülmemiş

  

090412               Karabiber (ezilmiş/öğütülmüş)

  

09041200           Karabiber; kurutulmuş/ezilmiş/öğütülmüş

  

090412000000   Karabiber; kurutulmuş/ezilmiş/öğütülmüş

  

090421               Biberler (Capsicum ve Pimenta cinsi); kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09042110           TatIı biberler (Capsicum ve Pimenta cinsi); kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090421100000   TatIı biberler (Capsicum ve Pimenta cinsi); kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09042190           Kırmızı biber, yenibahar ve acı diğer biberler; kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090421900011   Kırmızı biber (Capsicum ve Pimenta cinsi); kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090421900012   Yenibahar (Capsicum ve Pimenta cinsi); kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090421900018   Diğer biberler (Capsicum ve Pimenta cinsi); kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090422               Biberler (Capsicum ve Pimenta cinsi); ezilmiş veya öğütülmüş

  

09042200           Kırmızı biber, yenibahar ve diğer biberler; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090422000011   Kırmızı biber (Capsicum ve Pimenta cinsi); ezilmiş veya öğütülmüş

  

090422000012   Yenibahar (Capsicum ve Pimenta cinsi); ezilmiş veya öğütülmüş

  

090422000018   Diğer biberler (Capsicum veya Pimenta cinsi); ezilmiş veya öğütülmüş

  

0905                   Vanilya

  

090510               Vanilya; ezilmemiş, öğütülmemiş



  

09051000           Vanilya; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090510000000   Vanilya; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090520               Vanilya; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09052000           Vanilya; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090520000000   Vanilya; ezilmiş veya öğütülmüş

  

0906                   Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri

  

090611               Tarçın (ezilmiş/öğütülmüş)

  

09061100           Tarçın (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

090611000000   Tarçın (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

090619               Tarçın ağacının çiçekleri (ezilmiş/öğütülmüş)

  

09061900           Tarçın ağacının çiçekleri (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

090619000000   Tarçın ağacının çiçekleri (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

090620               Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmiş/öğütülmüş)

  

09062000           Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmiş/öğütülmüş)

  

090620000000   Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmiş/öğütülmüş)

  

0907                   Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)

  

090710               Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları); ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09071000           Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları); ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090710000000   Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları); ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090720               Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları); ezilmiş veya öğütülmüş

  



09072000           Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları); ezilmiş veya öğütülmüş

  

090720000000   Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları); ezilmiş veya öğütülmüş

  

0908                   Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule

  

090811               Küçük Hindistan cevizi; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09081100           Küçük Hindistan cevizi; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090811000000   Küçük Hindistan cevizi; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090812               Küçük Hindistan cevizi; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09081200           Küçük Hindistan cevizi; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090812000000   Küçük Hindistan cevizi; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090821               Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09082100           Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090821000000   Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090822               Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09082200           Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090822000000   Küçük Hindistan cevizi kabuğu; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090831               Kakule; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09083100           Kakule; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090831000000   Kakule; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090832               Kakule; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09083200           Kakule; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090832000000   Kakule; ezilmiş veya öğütülmüş



  

0909                   Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri

  

090921               Kişniş tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09092100           Kişniş tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090921000000   Kişniş tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090922               Kişniş tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09092200           Kişniş tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090922000000   Kişniş tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090931               Kimyon tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09093100           Kimyon tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090931000000   Kimyon tohumları; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090932               Kimyon tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09093200           Kimyon tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090932000000   Kimyon tohumları; ezilmiş veya öğütülmüş

  

090961               Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç

meyveleri; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09096100           Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç

meyveleri; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090961000000   Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç

meyveleri; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

090962               Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç

meyveleri; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09096200           Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç

meyveleri; ezilmiş veya öğütülmüş



  

090962000000   Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, rezene tohumları, ardıç

meyveleri; ezilmiş veya öğütülmüş

  

0910                   Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat

  

091011               Zencefil; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

09101100           Zencefil; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

091011000000   Zencefil; ezilmemiş, öğütülmemiş

  

091012               Zencefil; ezilmiş veya öğütülmüş

  

09101200           Zencefil; ezilmiş veya öğütülmüş

  

091012000000   Zencefil; ezilmiş veya öğütülmüş

  

091020               Safran

  

09102010           Safran (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

091020100000   Safran (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

09102090           Safran (ezilmiş, öğütülmüş)

  

091020900000   Safran (ezilmiş, öğütülmüş)

  

091030               Zerdeçal (curcuma)

  

09103000           Zerdeçal (curcuma)

  

091030000000   Zerdeçal (curcuma)

  

091091               Diğer baharatların karışımlar

  

09109105           Köri

  

091091050000   Köri

  

09109110           Baharat karışımları (ezilmemiş, öğütülmemiş)



  

091091100000   Baharat karışımları (ezilmemiş, öğütülmemiş)

  

09109190           Baharat karışımları (ezilmiş, öğütülmüş)

  

091091900000   Baharat karışımları (ezilmiş, öğütülmüş)

  

091099               Diğer baharatlar

  

09109910           Çemen (boy otu tohumları)

  

091099100000   Çemen (boy otu tohumları)

  

09109931           Yaban kekiği (Thymus serpyllum) (ezilmemiş, öğütülmemiş)

  

091099310000   Yaban kekiği (Thymus serpyllum) (ezilmemiş, öğütülmemiş)

  

09109933           Diğer kekik (ezilmemiş, öğütülmemiş)

  

091099330000   Diğer kekik (ezilmemiş, öğütülmemiş)

  

09109939           Kekik (ezilmiş/öğütülmüş)

  

091099390000   Kekik (ezilmiş/öğütülmüş)

  

09109950           Defne yaprakları

  

091099500000   Defne yaprakları

  

09109991           Diğer baharat (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

091099910011   Mahlep (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

091099910012   Biberye (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

091099910013   Sumak (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

091099910014   Çörekotu (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

091099910019   Diğer baharat (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  



09109999           Diğer baharat (ezilmiş/öğütülmüş)

  

091099990011   Mahlep (ezilmiş/öğütülmüş)

  

091099990012   Biberye (ezilmiş/öğütülmüş)

  

091099990013   Sumak (ezilmiş/öğütülmüş)

  

091099990019   Diğer baharat (ezilmiş/öğütülmüş)

  

10                       Hububat

  

1001                   Buğday ve mahlut

  

100111               Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk

  

10011100           Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk

  

100111000000   Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk

  

100119               Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk olmayan

  

10011900           Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk olmayan

  

100119000000   Makarnalık buğday (durum buğdayı); tohumluk olmayan

  

100191               Buğday (makarnalık durum buğdayı hariç) ve mahlut; tohumluk

  

10019110           Kaplıca (kızıl) buğday; tohumluk

  

100191100000   Kaplıca (kızıl) buğday; tohumluk

  

10019120           Adi buğday ve mahlut; tohumluk

  

100191200011   Adi buğday; tohumluk

  

100191200012   Mahlut; tohumluk

  

10019190           Tohumluk diğer buğdaylar

  

100191900000   Tohumluk diğer buğdaylar



  

100199               Buğday (makarnalık durum buğdayı hariç) ve mahlut; tohumluk olmayan

  

10019900           Adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday; tohumluk olmayan

  

100199000011   Adi buğday; tohumluk olmayan

  

100199000012   Mahlut; tohumluk olmayan

  

100199000013   Kaplıca (kızıl) buğday; tohumluk olmayan

  

1002                   Çavdar

  

100210               Çavdar; tohumluk

  

10021000           Çavdar; tohumluk

  

100210000000   Çavdar; tohumluk

  

100290               Çavdar; tohumluk olmayan

  

10029000           Çavdar; tohumluk olmayan

  

100290000000   Çavdar; tohumluk olmayan

  

1003                   Arpa

  

100310               Arpa; tohumluk

  

10031000           Arpa; tohumluk

  

100310000011   Beyaz arpa; tohumluk

  

100310000019   Diğer arpa; tohumluk

  

100390               Arpa; tohumluk olmayan

  

10039000           Arpa; tohumluk olmayan

  

100390000011   Beyaz arpa; tohumluk olmayan

  



100390000012   Arpa; maltlık

  

100390000019   Diğer arpa; tohumluk olmayan

  

1004                   Yulaf

  

100410               Yulaf; tohumluk

  

10041000           Yulaf; tohumluk

  

100410000000   Yulaf; tohumluk

  

100490               Yulaf; tohumluk olmayan

  

10049000           Yulaf; tohumluk olmayan

  

100490000000   Yulaf; tohumluk olmayan

  

1005                   Mısır

  

100510               Mısır (tohumluk)

  

10051013           Mısır (üçlü melez; tohumluk)

  

100510130000   Mısır (üçlü melez; tohumluk)

  

10051015           Mısır (tek melez; tohumluk)

  

100510150000   Mısır (tek melez; tohumluk)

  

10051018           Mısır (diğer melezler; tohumluk)

  

100510180000   Mısır (diğer melezler; tohumluk)

  

10051090           Mısır (diğer tohumluk)

  

100510900000   Mısır (diğer tohumluk)

  

100590               Mısır (diğer)

  

10059000           Mısır (diğer)



  

100590000011   Mısır; cin (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır)

  

100590000019   Mısır (diğer)

  

1006                   Pirinç

  

100610               Pirinç; kavuz içinde bulunan (çeltik)

  

10061010           Pirinç (çeltik, tohumluk olanlar)

  

100610100000   Pirinç (çeltik, tohumluk olanlar)

  

10061021           Pirinç (çeltik, yuvarlak taneli, yarı haşlanmış)

  

100610210000   Pirinç (çeltik, yuvarlak taneli, yarı haşlanmış)

  

10061023           Pirinç (çeltik, orta taneli, yarı haşlanmış)

  

100610230000   Pirinç (çeltik, orta taneli, yarı haşlanmış)

  

10061025           Pirinç (çeltik, uzun taneli, yarı haşlanmış, 2< uzunluk/genişlik oranı <3 olanlar)

  

100610250000   Pirinç (çeltik, uzun taneli, yarı haşlanmış, 2< uzunluk/genişlik oranı <3 olanlar)

  

10061027           Pirinç (çeltik, uzun taneli, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten büyük olanlar)

  

100610270000   Pirinç (çeltik, uzun taneli, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten büyük olanlar)

  

10061092           Pirinç (çeltik, yuvarlak taneli, diğer)

  

100610920000   Pirinç (çeltik, yuvarlak taneli, diğer)

  

10061094           Pirinç (çeltik, orta taneli, diğer)

  

100610940000   Pirinç (çeltik, orta taneli, diğer)

  

10061096           Pirinç (çeltik, uzun taneli, diğer 2< uzunluk/genişlik oranı <3 olanlar)

  

100610960000   Pirinç (çeltik, uzun taneli, diğer 2< uzunluk/genişlik oranı <3 olanlar)

  



10061098           Pirinç (çeltik, uzun taneli, diğer uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten büyük olanlar)

  

100610980000   Pirinç (çeltik, uzun taneli, diğer uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten büyük olanlar)

  

100620               Pirinç; kavuzu çıkarılmış (kahverengi)

  

10062011           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, yuvarlak taneli, yarı haşlanmış)

  

100620110000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, yuvarlak taneli, yarı haşlanmış)

  

10062013           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, orta taneli, yarı haşlanmış)

  

100620130000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, orta taneli, yarı haşlanmış)

  

10062015           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, yarı haşlanmış, 2< uzunluk/genişlik oranı <3 )

  

100620150000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, yarı haşlanmış, 2< uzunluk/genişlik oranı <3 )

  

10062017           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten

büyük olanlar)

  

100620170000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten

büyük olanlar)

  

10062092           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, yuvarlak taneli, diğer)

  

100620920000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, yuvarlak taneli, diğer)

  

10062094           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, orta taneli, diğer)

  

100620940000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, orta taneli, diğer)

  

10062096           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, diğer 2<uzunluk/genişlik oranı<3)

  

100620960000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, diğer 2<uzunluk/genişlik oranı<3)

  

10062098           Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, diğer uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten büyük olanlar)

  

100620980000   Pirinç (kavuzu çıkarılmış, uzun taneli, diğer uzunluk/genişlik oranı eşit/3'ten büyük olanlar)

  

100630               Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç)



  

10063021           Pirinç (yuvarlak taneli, yarı haşlanmış, değirmenden geçirilmiş)

  

100630210000   Pirinç (yuvarlak taneli, yarı haşlanmış, değirmenden geçirilmiş)

  

10063023           Pirinç (orta taneli, yarı haşlanmış, değirmenden geçirilmiş)

  

100630230000   Pirinç (orta taneli, yarı haşlanmış, değirmenden geçirilmiş)

  

10063025           Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, yarı değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3, )

  

100630250000   Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, yarı değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3, )

  

10063027           Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, yarı değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3)

  

100630270000   Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, yarı değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3)

  

10063042           Pirinç (yuvarlak taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş)

  

100630420000   Pirinç (yuvarlak taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş)

  

10063044           Pirinç (orta taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş)

  

100630440000   Pirinç (orta taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş)

  

10063046           Pirinç (uzun taneli,diğer, yarı değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3)

  

100630460000   Pirinç (uzun taneli,diğer, yarı değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3)

  

10063048           Pirinç (uzun taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3,)

  

100630480000   Pirinç (uzun taneli, diğer, yarı değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3,)

  

10063061           Pirinç (yuvarlak taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş)

  

100630610000   Pirinç (yuvarlak taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş)

  

10063063           Pirinç (orta taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş)

  

100630630000   Pirinç (orta taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş)

  



10063065           Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3)

  

100630650000   Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3)

  

10063067           Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3)

  

100630670000   Pirinç (uzun taneli, yarı haşlanmış, tam değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3)

  

10063092           Pirinç (yuvarlak taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş)

  

100630920000   Pirinç (yuvarlak taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş)

  

10063094           Pirinç (orta taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş)

  

100630940000   Pirinç (orta taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş)

  

10063096           Pirinç (uzun taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3)

  

100630960000   Pirinç (uzun taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş, 2<uzunluk/genişlik<3)

  

10063098           Pirinç (uzun taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3)

  

100630980000   Pirinç (uzun taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş, uzunluk/genişlik=>3)

  

100640               Pirinç; kırık

  

10064000           Pirinç; kırık

  

100640000000   Pirinç; kırık

  

1007                   Tane darı (koca darı)

  

100710               Tane darı (koca darı); tohumluk

  

10071010           Tane darı (koca darı); melezler, tohumluk

  

100710100000   Tane darı (koca darı); melezler, tohumluk

  

10071090           Tane darı (koca darı); melezler olmayan, tohumluk

  

100710900000   Tane darı (koca darı); melezler olmayan, tohumluk



  

100790               Tane darı (koca darı); tohumluk olmayan

  

10079000           Tane darı (koca darı); tohumluk olmayan

  

100790000000   Tane darı (koca darı); tohumluk olmayan

  

1008                   Kara buğday, darı (cin ve kum darı)kuş yemi; diğer hububat

  

100810               Kara buğday

  

10081000           Kara buğday

  

100810000000   Kara buğday

  

100821               Darı (cin ve kum darı); tohumluk

  

10082100           Darı (cin ve kum darı); tohumluk

  

100821000011   Darı; tohumluk

  

100821000012   Akdarı; tohumluk

  

100829               Darı (cin ve kum darı); tohumluk olmayan

  

10082900           Darı (cin ve kum darı); tohumluk olmayan

  

100829000011   Darı; tohumluk olmayan

  

100829000012   Akdarı; tohumluk olmayan

  

100830               Kuş yemi

  

10083000           Kuş yemi

  

100830000000   Kuş yemi

  

100840               Çatal otu (Fonio) (Digitaria spp.)

  

10084000           Çatal otu (Fonio) (Digitaria spp.)

  



100840000000   Çatal otu (Fonio) (Digitaria spp.)

  

100850               Kinoa (Chenopodium quinoa)

  

10085000           Kinoa (Chenopodium quinoa)

  

100850000000   Kinoa (Chenopodium quinoa)

  

100860               Buğday ve çavdar melezi

  

10086000           Buğday ve çavdar melezi

  

100860000000   Buğday ve çavdar melezi

  

100890               Diğer hububat

  

10089000           Diğer hububat

  

100890000000   Diğer hububat

  

11                       Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni

  

1101                   Buğday unu/mahlut unu

  

110100               Buğday unu/mahlut unu

  

11010011           Makarnalık (durum) buğday unu

  

110100110000   Makarnalık (durum) buğday unu

  

11010015           Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu

  

110100150000   Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu

  

11010090           Mahlut unu

  

110100900000   Mahlut unu

  

1102                   Hububat unları (buğday/mahlut unu hariç)

  

110220               Mısır unu



  

11022010           Mısır unu; katı yağ oranı ağırlık itibariyle < = % 1, 5

  

110220100000   Mısır unu; katı yağ oranı ağırlık itibariyle < = % 1, 5

  

11022090           Mısır unu; diğer

  

110220900000   Mısır unu; diğer

  

110290               Diğer hububat unları

  

11029010           Arpa unu

  

110290100000   Arpa unu

  

11029030           Yulaf unu

  

110290300000   Yulaf unu

  

11029050           Pirinç unu

  

110290500000   Pirinç unu

  

11029070           Çavdar unu

  

110290700000   Çavdar unu

  

11029090           Diğer hububat unları

  

110290900000   Diğer hububat unları

  

1103                   Bulgur, irmik, topak halinde hububat ve pelletler

  

110311               Bulgur ve irmik; buğdaydan

  

11031110           Makarnalık buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler

  

110311100000   Makarnalık buğdayın (durum buğday) öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba

un

  

11031190           Kızıl buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler



  

110311900000   Adi ve kaplıca (kızıl) buğdayın öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un

  

110313               Bulgur ve irmik; mısırdan

  

11031310           Mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmik (katı yağ oranı <= % 1,5)

  

110313100000   Mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmik (katı yağ oranı <= % 1,5)

  

11031390           Mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük diğer parça ve irmikler

  

110313900000   Mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük diğer parça ve irmikler

  

110319               Bulgur ve irmik; diğer hububattan

  

11031920           Çavdar veya arpanın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba unlar

  

110319200000   Çavdar veya arpanın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba unlar

  

11031940           Yulafın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler

  

110319400000   Yulafın öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un

  

11031950           Pirincin kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un

  

110319500000   Pirincin kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un

  

11031990           Diğer hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parça ve irmikler

  

110319900013   Mahlutun öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un

  

110319900019   Diğer hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

  

110320               Pelletler

  

11032025           Çavdar veya arpanın kabaca öğütülmesinden elde edilen pelletler

  

110320250000   Çavdar veya arpanın kabaca öğütülmesinden elde edilen pelletler

  

11032030           Yulaftan pelletler

  



110320300000   Yulaftan pelletler

  

11032040           Mısırdan pelletler

  

110320400000   Mısırdan pelletler

  

11032050           Pirinçten pelletler

  

110320500000   Pirinçten pelletler

  

11032060           Buğdaydan pelletler

  

110320600000   Buğdaydan pelletler

  

11032090           Diğer hububattan pelletler

  

110320900000   Diğer hububattan pelletler

  

1104                   Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri

  

110412               Yulaf; yassılaştırılmış/flokon halinde taneler

  

11041210           Yulaf; yassılaştırılmış taneler

  

110412100000   Yulaf; yassılaştırılmış taneler

  

11041290           Yulaf; flokon halindeki taneler

  

110412900000   Yulaf; flokon halindeki taneler

  

110419               Diğer hububat; yassılaştırılmış/flokon halinde taneler

  

11041910           Buğday; yassılaştırılmış taneler ve flokon

  

110419100011   Buğday; yassılaştırılmış taneler

  

110419100012   Buğday; flokon halindeki taneler

  

11041930           Çavdardan; yassılaştırılmış taneler ve flokon

  

110419300011   Çavdar; yassılaştırılmış taneler



  

110419300012   Çavdar; flokon halindeki taneler

  

11041950           Mısırdan; yassılaştırılmış taneler ve flokon

  

110419500011   Mısır; yassılaştırılmış taneler

  

110419500012   Mısır; flokon halindeki taneler

  

11041961           Arpa; yassılaştırılmış taneler

  

110419610000   Arpa; yassılaştırılmış taneler

  

11041969           Arpa; flokon halindeki taneler

  

110419690000   Arpa; flokon halindeki taneler

  

11041991           Pirinç; flokon halindeki taneler

  

110419910000   Pirinç; flokon halindeki taneler

  

11041999           Diğer hububattan; yassılaştırılmış taneler ve flokon

  

110419990011   Diğer hububattan yassılaştırılmış taneler

  

110419990012   Diğer hububattan flokon halindeki taneler

  

110422               Yulaf taneleri; diğer şekilde işlenmiş

  

11042240           Yulaf taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde

ufalanmış olsun olmasın

  

110422400000   Yulaf taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde

ufalanmış olsun olmasın

  

11042250           Yulaf taneleri; yuvarlatılmış

  

110422500000   Yulaf taneleri; yuvarlatılmış

  

11042295           Diğer yulaf taneleri:

  



110422950000   Diğer yulaf taneleri:

  

110423               Mısır taneleri; diğer şekilde işlenmiş

  

11042340           Mısır taneleri (yuvarlatılmış)

  

110423400000   Mısır taneleri;Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde

ufalanmış olsun olmasın

  

11042398           Diğer mısır taneleri

  

110423980000   Diğer mısır taneleri

  

110429               Diğer hububat taneleri; diğer şekilde işlenmiş

  

11042904           Arpa taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde

ufalanmış olsun olmasın

  

110429040000   Arpa taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde

ufalanmış olsun olmasın

  

11042905           Arpa taneleri; yuvarlatılmış

  

110429050000   Arpa taneleri; yuvarlatılmış

  

11042908           Diğer arpa taneleri

  

110429080000   Diğer arpa taneleri

  

11042917           Diğer hububat taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar

halinde ufalanmış olsun olmasın

  

110429170000   Diğer hububat taneleri; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar

halinde ufalanmış olsun olmasın

  

11042930           Hububat (diğerleri); yuvarlatılmış

  

110429300000   Hububat (diğerleri); yuvarlatılmış

  

11042951           Buğday; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

  



110429510000   Buğday; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

  

11042955           Çavdar; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

  

110429550000   Çavdar; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

  

11042959           Diğer hububat; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

  

110429590000   Diğer hububat; sadece iri parçalar halinde ufalanmış

  

11042981           Diğer buğday taneleri

  

110429810000   Diğer buğday taneleri

  

11042985           Diğer çavdar taneleri

  

110429850000   Diğer çavdar taneleri

  

11042989           Diğer hububat taneleri

  

110429890000   Diğer hububat taneleri

  

110430               Hububat embriyoları-bütün, yassılaştırılmış, flokon haline getirilmiş/öğütülmüş

  

11043010           Buğday embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon haline getirilmiş/öğütülmüş)

  

110430100000   Buğday embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon haline getirilmiş/öğütülmüş)

  

11043090           Diğer hububat embriyonları

  

110430900011   Mısır özü (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon haline getirilmiş/öğütülmüş)

  

110430900019   Hububat embriyonları, diğer (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon haline

getirilmiş/öğütülmüş)

  

1105                   Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri

  

110510               Patates unu, ezmesi ve tozları

  

11051000           Patates unu, ezmesi ve tozları

  



110510000011   Patates unu

  

110510000012   Patates ezmesi ve tozları

  

110520               Patates flokonları, granülleri ve pelletleri

  

11052000           Patates flokonları, granülleri ve pelletleri

  

110520000000   Patates flokonları, granülleri ve pelletleri

  

1106                   Kuru baklağillerin, nişasta/inülin içeren kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu

  

110610               Kuru baklağillerin unu, ezmesi ve tozu

  

11061000           Kuru baklağillerin unu, ezmesi ve tozu

  

110610000000   Bezelye,nohut,fasulye,mercimek, bakla ve diğer baklagillerin unu ve ezmesi

  

110620               Kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu

  

11062010           Kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu; başka maddeler katılmış

  

110620100000   Kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu; başka maddeler katılmış

  

11062090           Kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu; diğer

  

110620900011   Salep

  

110620900019   Diğer kök ve yumrularının unu, ezmesi ve tozu

  

110630               Meyvelerin un, ezme ve tozları

  

11063010           Muza ait un, ezme ve tozları

  

110630100000   Muza ait un, ezme ve tozları

  

11063090           Diğer meyvelerin un, ezme ve tozları

  

110630900011   Fındık ezmesi

  

110630900012   İncir ezmesi



  

110630900013   Fındık unu (öğütülmüş fındık) (natürel kabuksuz fındıktan mamul)

  

110630900014   Fındık unu (öğütülmüş fındık) (beyazlatılmış kabuksuz fındıktan mamul)

  

110630900019   Diğer meyvelerin un, ezme ve tozları

  

1107                   Malt

  

110710               Malt (kavrulmamış)

  

11071011           Buğday maltı; un şeklinde (kavrulmamış)

  

110710110000   Buğday maltı; un şeklinde (kavrulmamış)

  

11071019           Buğday maltı; diğer şekilde (kavrulmamış)

  

110710190000   Buğday maltı; diğer şekilde (kavrulmamış)

  

11071091           Diğer maltlar; un şeklinde (kavrulmamış)

  

110710910011   Arpa maltı; un şeklinde (kavrulmamış)

  

110710910019   Diğer maltlar; un şeklinde (kavrulmamış)

  

11071099           Diğer maltlar (kavrulmamış)

  

110710990011   Arpa maltı; diğer şekilde (kavrulmamış)

  

110710990019   Diğer maltlar; diğer şekilde (kavrulmamış)

  

110720               Malt (kavrulmuş)

  

11072000           Malt (kavrulmuş)

  

110720000011   Buğday maltı (kavrulmuş)

  

110720000012   Arpa maltı (kavrulmuş)

  

110720000019   Diğer maltlar (kavrulmuş)

  



1108                   Nişastalar ve inülin

  

110811               Buğday nişastası

  

11081100           Buğday nişastası

  

110811001000   Buğday nişastası (torba içinde)

  

110811009000   Buğday nişastası (diğer şekilde)

  

110812               Mısır nişastası

  

11081200           Mısır nişastası

  

110812001000   Mısır nişastası (torba içinde)

  

110812009000   Mısır nişastası (diğer şekilde)

  

110813               Patates nişastası

  

11081300           Patates nişastası

  

110813001000   Patates nişastası (torba içinde)

  

110813009000   Patates nişastası (diğer şekilde)

  

110814               Manyok nişastası

  

11081400           Manyok nişastası

  

110814001000   Manyok nişastası (cassava) (torba içinde)

  

110814009000   Manyok nişastası (cassava) (diğer şekilde)

  

110819               Diğer nişastalar

  

11081910           Pirinç nişastası

  

110819101000   Pirinç nişastası (torba içinde)

  

110819109000   Pirinç nişastası (diğer şekilde)



  

11081990           Diğer nişastalar

  

110819901000   Diğer nişastalar (torba içinde)

  

110819909000   Diğer nişastalar (diğer şekilde)

  

110820               İnülin

  

11082000           İnülin

  

110820000000   İnülin

  

1109                   Buğday glüteni

  

110900               Buğday glüteni

  

11090000           Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)

  

110900000000   Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)

  

12                       Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar;sanayiide ve tıpta kullanılan

bitkiler; saman ve kaba yem

  

1201                   Soya fasulyesi

  

120110               Soya fasulyesi; tohumluk

  

12011000           Soya fasulyesi; tohumluk

  

120110000000   Soya fasulyesi; tohumluk

  

120190               Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

12019000           Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

120190000000   Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

1202                   Yer fıstığı

  

120230               Yer fıstığı; tohumluk



  

12023000           Yer fıstığı; tohumluk

  

120230000000   Yer fıstığı; tohumluk

  

120241               Yer fıstığı (kabuklu); tohumluk olmayan

  

12024100           Yer fıstığı (kabuklu); tohumluk olmayan

  

120241000000   Yer fıstığı (kabuklu); tohumluk olmayan

  

120242               Yer fıstığı (Kabuksuz) (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

12024200           Yer fıstığı (Kabuksuz) (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

120242000010   Yer fıstığı; kabuksuz, kırılmış olsun olmasın, kavrulmamış/pişirilmemiş, ince zarı alınmış

  

120242000090   Yer fıstığı; kabuksuz, kırılmış olsun olmasın, kavrulmamış/pişirilmemiş, ince zarı

alınmamış

  

1203                   Kopra

  

120300               Kopra

  

12030000           Kopra

  

120300000000   Kopra

  

1204                   Keten tohumu

  

120400               Keten tohumu

  

12040010           Keten tohumu (tohumluk)

  

120400100000   Keten tohumu (tohumluk)

  

12040090           Keten tohumu (diğer)

  

120400900000   Keten tohumu (diğer)

  

1205                   Rep veya kolza tohumları



  

120510               Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli

  

12051010           Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli (tohumluk)

  

120510100000   Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli (tohumluk)

  

12051090           Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli (diğer)

  

120510900000   Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli (diğer)

  

120590               Rep/kolza tohumları (diğer)

  

12059000           Rep/kolza tohumları (diğer)

  

120590000000   Rep/kolza tohumları (diğer)

  

1206                   Ayçiçeği tohumu

  

120600               Ayçiçeği tohumu

  

12060010           Ayçiçeği tohumu (tohumluk)

  

120600100000   Ayçiçeği tohumu (tohumluk)

  

12060091           Ayçiçeği tohumu (gri; beyaz çizgili; kabuklu)

  

120600910011   Ayçiçeği tohumu; çerezlik olanlar (gri; beyaz çizgili; kabuklu)

  

120600910019   Ayçiçeği tohumu; diğerleri (gri; beyaz çizgili; kabuklu)

  

12060099           Ayçiçeği tohumu (diğer)

  

120600990011   Ayçiçeği tohumu; çerezlik olanlar (diğer şekillerde)

  

120600990019   Ayçiçeği tohumu; diğerleri (diğer şekillerde)

  

1207                   Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

  

120710               Palm meyvesi ve çekirdeği (kırılmış olsun olmasın)

  



12071000           Palm meyvesi ve çekirdeği (kırılmış olsun olmasın)

  

120710000000   Palm meyvesi ve çekirdeği (kırılmış olsun olmasın)

  

120721               Pamuk tohumu; tohumluk

  

12072100           Pamuk tohumu; tohumluk

  

120721000000   Pamuk tohumu; tohumluk

  

120729               Pamuk tohumu (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

12072900           Pamuk tohumu (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

120729000000   Pamuk tohumu (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

  

120730               Hint yağı tohumu (kırılmış olsun olmasın)

  

12073000           Hint yağı tohumu (kırılmış olsun olmasın)

  

120730000000   Hint yağı tohumu (kırılmış olsun olmasın)

  

120740               Susam tohumu

  

12074010           Susam tohumu (tohumluk)

  

120740100000   Susam tohumu (tohumluk)

  

12074090           Susam tohumu (diğer)

  

120740900011   Susam tohumu (ham)

  

120740900012   Susam tohumu (soyulmuş)

  

120750               Hardal tohumu

  

12075010           Hardal tohumu (tohumluk)

  

120750100000   Hardal tohumu (tohumluk)

  

12075090           Hardal tohumu (diğer)



  

120750900000   Hardal tohumu (diğer)

  

120760               Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

  

12076000           Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

  

120760000000   Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

  

120770               Kavun, Karpuz tohumu

  

12077000           Kavun, Karpuz tohumu

  

120770000000   Kavun, Karpuz tohumu

  

120791               Haşhaş tohumu

  

12079110           Haşhaş tohumu (tohumluk)

  

120791100000   Haşhaş tohumu (tohumluk)

  

12079190           Haşhaş tohumu (diğer)

  

120791900000   Haşhaş tohumu (diğer)

  

120799               Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

  

12079920           Diğer yağlı tohumlar; tohumluk

  

120799200000   Diğer yağlı tohumlar; tohumluk

  

12079991           Kenevir (kendir) tohumu (diğer)

  

120799910000   Kenevir (kendir) tohumu (diğer)

  

12079996           Diğer yağlı tohumlar; tohumluk olmayan

  

120799960000   Diğer yağlı tohumlar; tohumluk olmayan

  

1208                   Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç)

  



120810               Soya fasulyesinin unu ve kaba unu

  

12081000           Soya fasulyesinin unu ve kaba unu

  

120810000011   Soya fasulyesi unu

  

120810000012   Soya fasulyesinin kaba unu

  

120890               Diğer yağlı tohum ve meyvelerin un ve küspeleri (hardal hariç)

  

12089000           Diğer yağlı tohum ve meyvelerin un ve küspeleri (hardal hariç)

  

120890000011   Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

  

120890000019   Diğer yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç)

  

1209                   Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

  

120910               Şeker pancarı tohumu

  

12091000           Şeker pancarı tohumu

  

120910000000   Şeker pancarı tohumu

  

120921               Yonca tohumu

  

12092100           Yonca tohumu

  

120921000000   Yonca tohumu

  

120922               Üçgül tohumu

  

12092210           Kırmızı üçgül tohumu (Trifolium protense L.)

  

120922100000   Kırmızı üçgül tohumu (Trifolium protense L.)

  

12092280           Diğer üçgül tohumları

  

120922800000   Diğer üçgül tohumları

  

120923               Çayır otu tohumları



  

12092311           Çayır tohumları(Festuca pratensis Huds.)

  

120923110000   Çayır tohumları(Festuca pratensis Huds.)

  

12092315           Kırmızı çayır otu tohumları (Festuca rubra L.)

  

120923150000   Kırmızı çayır otu tohumları (Festuca rubra L.)

  

12092380           Diğer çayır otu tohumları

  

120923800011   Koyun çayır otu tohumları (Festuca ovina L.)

  

120923800019   Diğer çayır otu tohumları

  

120924               Kentucky mavi otu tohumu

  

12092400           Kentucky mavi otu tohumu

  

120924000000   Kentucky mavi otu tohumu

  

120925               Çim tohumları

  

12092510           İtalyan çimi tohumu (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.)

  

120925100000   İtalyan çimi tohumu (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.)

  

12092590           İngiliz çimi tohumu (Lolium perenne L.)

  

120925900000   İngiliz çimi tohumu (Lolium perenne L.)

  

120929               Diğer yem bitkilerinin tohumları

  

12092945           Çayır kelp kuyruğu otu, Fiğ, Poa palustris L., Poa trivialis L., domuz ayrığı, tavus otları

tohumları

  

120929450011   Vicia sativa L. türü fiğ

  

120929450012   Diğer tür fiğ

  

120929450013   Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar



  

120929450014   Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)

  

120929450015   Tavus otları (Agrosties) tohumu

  

120929450016   Çayır kelp kuyruğu otu tohumu

  

12092950           Acı bakla tohumu

  

120929500000   Acı bakla tohumu

  

12092960           Hayvan yemi olan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba)

  

120929600000   Hayvan yemi olan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba)

  

12092980           Diğer yem bitkilerinin tohumları

  

120929800011   Melez çim tohumu (Lolium X hybridum Hausskn.)

  

120929800012   Orman salkım otu tohumu (Poa nemoralis L.)

  

120929800013   Yüksek çayır yulafı tohumu (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)

  

120929800014   Korunga (Onobrychis sativa L.) tohumu

  

120929800015   Burçak tohumu (Vicia ervilia Willd.)

  

120929800016   Sorgum tohumu

  

120929800018   Diğer yem bitkilerinin tohumları

  

120930               Genellikle çiçekler için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

  

12093000           Genellikle çiçekler için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

  

120930000000   Genellikle çiçekler için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

  

120991               Sebze tohumları

  

12099130           Salata pancarı veya kırmızı pancar tohumu (Beta vulgaris var. conditiva)

  



120991300000   Salata pancarı veya kırmızı pancar tohumu (Beta vulgaris var. conditiva)

  

12099180           Kabak, domates, hıyar, soğan, havuç, marul, karnabahar, maydanoz, ıspanak, bamya, biber

ve diğer sebze tohumları

  

120991800011   Kabak tohumu

  

120991800012   Domates tohumu

  

120991800013   Hıyar tohumu

  

120991800014   Soğan tohumu

  

120991800015   Havuç tohumu

  

120991800016   Marul tohumu

  

120991800017   Karnabahar tohumu

  

120991800018   Maydanoz tohumu

  

120991800021   Ispanak tohumu

  

120991800022   Bamya tohumu

  

120991800023   Baş salata tohumu

  

120991800024   Biber tohumu

  

120991800025   Patlıcan tohumu

  

120991800026   Turp tohumu

  

120991800029   Diğer sebze tohumları

  

120999               Ekim amacıyla kullanılan diğer tohum, meyve ve sporlar

  

12099910           Orman ağaçlarının tohumları

  

120999100000   Orman ağaçlarının tohumları

  



12099991           Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 00 00 00 hariç)

  

120999910000   Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 00 00 00 hariç)

  

12099999           Diğer bitkilerin tohumları

  

120999991000   Meyve ağaçları tohumları

  

120999999011   Tütün tohumu

  

120999999018   Ekim amacıyla kullanılan diğer tohum, meyve ve sporlar

  

1210                   Şerbetçi otu kozalakları (taze/kurutulmuş/dane/toz vs.) ve lüpülin

  

121010               Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz/pellet şekline getirilmemiş)

  

12101000           Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz/pellet şekline getirilmemiş)

  

121010000000   Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz/pellet şekline getirilmemiş)

  

121020               Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz, pellet şekline getirilmiş) lüpülin

  

12102010           Lüpülin; lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz/pellet)

  

121020100011   Lüpülin

  

121020100019   Lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz/pellet)

  

12102090           Şerbetçi otu kozalakları; diğer (dane, toz/pellet)

  

121020900000   Şerbetçi otu kozalakları; diğer (dane, toz/pellet)

  

1211                   Bitki ve bitki kısımları (esas olarak parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan)

  

121120               Sinseng kökü

  

12112000           Ginseng kökü

  

121120000000   Ginseng kökü

  

121130               Koka yaprağı



  

12113000           Koka yaprağı

  

121130000000   Koka yaprağı

  

121140               Haşhaş sapı

  

12114000           Haşhaş sapı

  

121140000000   Haşhaş sapı

  

121190               Diğer bitki ve bitki kısımları (parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan)

  

12119020           Ephedra cinsinden bitki ve bitki kısımları; esasen parfümeride, eczacılıkta, böcek yada

mantar öldürücü vb. amaçlar için

  

121190200000   Ephedra cinsinden bitki ve bitki kısımları; esasen parfümeride, eczacılıkta, böcek yada

mantar öldürücü vb. amaçlar için

  

12119030           Tonka fasulyesi

  

121190300000   Tonka fasulyesi

  

12119086           Diğer bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveleri dahil)

  

121190860011   Vermut otu

  

121190860012   Likör otu

  

121190860013   Haşhaş kellesi

  

121190860014   Kına kına kabukları

  

121190860016   Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları)

  

121190860018   Meyan kökü

  

121190860022   Nane; küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar

  

121190860023   Nane; küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar HARİÇ

  



121190860024   Ihlamur; küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar

  

121190860025   Ihlamur; küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar HARİÇ

  

121190860026   Ada çayı (Salvia officinalis); küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar

  

121190860027   Ada çayı (Salvia officinalis); küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar

HARİÇ

  

121190860028   Diğer bitkilerin kısımları; küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar

  

121190860090   Diğer bitkilerin kısımları; küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar HARİÇ

  

1212                   Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı, şeker kamışı vs.

  

121221               Deniz otları ve diğer algler; İnsan tüketimine elverişli

  

12122100           Deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli)

  

121221001000   Deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli); tababet, parfümeride kullanılan

  

121221002000   Deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli); dondurulmuş

  

121221009000   Diğer deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli)

  

121229               Deniz otları ve diğer algler; İnsan tüketimine elverişli olmayan

  

12122900           Deniz otları ve diğer algler; İnsan tüketimine elverişli olmayan

  

121229001000   Deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli olmayan); tababet, parfümeride

kullanılan

  

121229002000   Deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli olmayan); dondurulmuş

  

121229009000   Diğer deniz otları ve diğer algler (İnsan tüketimine elverişli olmayan)

  

121291               Şeker pancarı

  

12129120           Şeker pancarı; kurutulmuş/toz halinde

  

121291200000   Şeker pancarı; kurutulmuş/toz halinde



  

12129180           Şeker pancarı; diğer

  

121291800000   Şeker pancarı; diğer

  

121292               Keçiboynuzu (harnup)

  

12129200           Keçiboynuzu (harnup)

  

121292000000   Keçiboynuzu (harnup)

  

121293               Şeker kamışı

  

12129300           Şeker kamışı

  

121293000000   Şeker kamışı

  

121294               Hindiba kökleri

  

12129400           Hindiba kökleri

  

121294000000   Hindiba kökleri

  

121299               Başka yerde belirtilmeyen yemeye elverişli çekirdek içleri ve diğer ürünler

  

12129941           Keçiboynuzu tohumu (soyulmamış/ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

121299410000   Keçiboynuzu tohumu (soyulmamış/ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

12129949           Keçiboynuzu tohumu (diğer hallerde)

  

121299490000   Keçiboynuzu tohumu (diğer hallerde)

  

12129995           İnsanların yemesine elverişli cinsten diğer meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri

  

121299950011   Dondurulmuş taze polen

  

121299950012   Kurutulmuş polen

  

121299950013   Tatlı sorgum (saccharatum)

  



121299950014   Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri

  

121299950019   İnsanların yemesine elverişli cinsten diğer meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri

  

1213                   Hububat sap ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş)

  

121300               Hububat sap ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş)

  

12130000           Hububat sap ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş)

  

121300000000   Hububat sap ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş)

  

1214                   İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı

bakla, fiğ vb.hayvan yemi

  

121410               Yonca unu ve pelletleri

  

12141000           Yonca unu ve pelletleri

  

121410000000   Yonca unu ve pelletleri

  

121490               Diğer hayvan yemleri

  

12149010           Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

  

121490100000   Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

  

12149090           Diğer hayvan yemleri

  

121490900000   Diğer hayvan yemleri

  

13                       Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

  

1301                   Lak, tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)

  

130120               Arap zamkı

  

13012000           Arap zamkı

  

130120000000   Arap zamkı

  



130190               Tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler

  

13019000           Tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler

  

130190001000   Günlük

  

130190002100   Saluz adası mastikası (Pistacia lentiscus cinsi ağaçların mastikası); tababette kullanılanlar

  

130190002900   Saluz adası mastikası (Pistacia lentiscus cinsi ağaçların mastikası); diğerleri

  

130190003100   Zamk ve sakız reçineleri; tababette kullanılanlar

  

130190003900   Zamk ve sakız reçineleri; diğerleri

  

130190004100   Lak

  

130190009100   Diğer reçineler; tababette kullanılanlar

  

130190009900   Diğer reçineler; diğerleri

  

1302                   Bitkisel özsu ve hülasalar, pektik maddeler, pektinatlar, pektatlar, agar-agar, bitkilerden

yapışkan sıvı vb.

  

130211               Afyondan elde edilenler (bitkisel özsu ve hülasalar)

  

13021100           Afyondan elde edilenler (bitkisel özsu ve hülasalar)

  

130211001000   Afyon; ilaç sanayinde kullanılanlar

  

130211009011   Haşhaş sapı konsantreleri (afyon)

  

130211009012   Afyon; diğer yerlerde kullanılanlar

  

130212               Meyan balı ve özü

  

13021200           Meyan balı ve özü

  

130212001011   Meyan balı; ilaç sanayinde kullanılan

  

130212001012   Meyan özü; ilaç sanayinde kullanılan

  



130212009011   Meyan balı; diğer

  

130212009012   Meyan özü; diğer

  

130213               Şerbetçi otundan elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

13021300           Şerbetçi otundan elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

130213000000   Şerbetçi otundan elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

130219               Diğer bitkilerde elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

13021905           Vanilyalı yağ reçineleri

  

130219050000   Vanilyalı yağ reçineleri

  

13021920           Ephedra cinsi bitkiden elde edilen özsu ve hülasalar

  

130219200000   Ephedra cinsi bitkiden elde edilen özsu ve hülasalar

  

13021970           Diğer bitkilerin özsu ve hülasaları

  

130219701000   Diğer bitkilerden elde edilen özsu ve hülasalar; ilaç sanayi için

  

130219709100   Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilen özsu ve hülasalar; ilaç

sanayiinde kullanılan HARİÇ

  

130219709910   Stevia bitkisinden elde edilen özsu ve hülasalar; ilaç sanayiinde kullanılanlar HARİÇ

  

130219709990   Diğer bitkilerin özsu ve hülasaları; ilaç sanayiinde kullanılanlar HARİÇ

  

130220               Pektik maddeler, pektinatlar ve pek tatlar

  

13022010           Pektik/pektinatlar; kuru halde olanlar

  

130220101000   Pektik maddeler (pektinler)kuru halde olanlar

  

130220109011   Pektinatlar (kuru halde olanlar)

  

130220109012   Pektatlar (kuru halde olanlar)

  



13022090           Pektik/pektinatlar; diğer hallerde

  

130220901000   Pektik maddeler (pektinler) (diğer hallerde)

  

130220909011   Pektinatlar maddeler (diğer hallerde)

  

130220909012   Pektatlar maddeler (diğer hallerde)

  

130231               Ağar; ağar

  

13023100           Ağar; ağar

  

130231001000   Ağar-ağar (eterifiye/esterifiye edilmiş olanlar)

  

130231009000   Ağar-ağar (diğerleri)

  

130232               Keçiboynuzu, siyam baklası tohumundan elde edilen yapışkan maddeler

  

13023210           Yapışkan sıvı, kıvam verici; keçiboynuzundan elde edilen

  

130232101000   Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından, eterifiye/esterifiye edilmiş yapışkan sıvı

ve kıvam verici maddeler

  

130232109000   Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından diğer yapışkan sıvı ve kıvam verici

maddeler

  

13023290           Yapışkan sıvı, kıvam verici; siyam baklası tohumundan elde edilen

  

130232901000   Yapışkan sıvı, kıvam verici; siyam baklası tohumundan, eterifiye/esterifiye

  

130232909000   Yapışkan sıvı, kıvam verici; siyam baklası tohumundan, diğer

  

130239               Diğer bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvı ve kıvam verici maddeler

  

13023900           Diğer bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvı ve kıvam verici maddeler

  

130239001000   Yapışkan sıvı, kıvam verici; diğer bitkilerden, eterifiye/esterifiye edilmiş

  

130239009000   Diğer yapışkan sıvı, kıvam verici; diğer bitkilerden

  

14                       Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer

almayan bitkisel ürünler



  

1401                   Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler

  

140110               Bambular

  

14011000           Bambular

  

140110000000   Bambular

  

140120               Benekli Hint kamışı

  

14012000           Hint kamışı

  

140120000000   Hint kamışı

  

140190               Örgü için kullanılan diğer bitkisel maddeler

  

14019000           Örgü için kullanılan diğer bitkisel maddeler

  

140190001000   Kamışlar

  

140190009011   Sepetçi söğüdü

  

140190009012   Rafya

  

140190009013   Temizlenmiş, beyazlatılmış/boyanmış hububat sapları

  

140190009019   Örgü için kullanılan diğer bitkisel maddeler

  

1404                   Tarifenin başka yerinde yer almayan bitkisel ürünler

  

140420               Pamuk linteri

  

14042000           Pamuk linteri

  

140420000000   Pamuk linteri

  

140490               Özellikle boyacılıkta/debagatta kullanılan diğer bitkisel ham maddeler

  

14049000           Özellikle boyacılıkta/debagatta kullanılan diğer bitkisel ham maddeler

  



140490001000   Bitkilerden yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler

  

140490002000   Dolgu/vatka olarak kullanılan diğer bitkisel maddeler (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi)

  

140490003000   ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler

  

140490009100   Kına

  

140490009211   Cehri

  

140490009212   Mazı

  

140490009213   Somak

  

140490009214   Palamut

  

140490009215   Palamut tırnağı

  

140490009216   Ceviz kökü

  

140490009219   Boyacılıkta ve debagatta kullanılan diğer bitkisel hammaddeler

  

140490009911   Çöven

  

140490009919   Tarifenin başka yerinde yer almayan diğer bitkisel ürünler

  

IV                       GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE;

TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

  

16                       Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

  

1601                   Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler

  

160100               Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler

  

16010010           Sosis vb. ürünler; karaciğerden yapılanlar

  

160100100000   Sosis vb. ürünler; karaciğerden yapılanlar

  

16010091           Sosis (pişirilmemiş)

  



160100910011   Sosis; kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş (hava almayan kaplarda)

  

160100910019   Sosis; kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş (diğer hallerde)

  

16010099           Et, sakatat/kandan yapılmış diğer ürünler

  

160100990021   Diğer et ve sakatattan ürünler; pişirilmemiş, (hava almayan kaplarda)

  

160100990028   Diğer et ve sakatattan ürünler; pişirilmemiş, (diğer ambalajlarda)

  

1602                   Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

  

160210               Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize

  

16021000           Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize

  

160210000000   Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize

  

160220               Hayvanların karaciğerlerinden konserveler

  

16022010           Kaz ve ördek karaciğeri; hazırlanmış/konserve edilmiş

  

160220100011   Kaz ve ördek karaciğerlerinden et, sakatat; hazırlanmış/konserve edilmiş (hava almayan

kaplarda)

  

160220100019   Kaz ve ördek karaciğerlerinden et, sakatat; hazırlanmış/konserve edilmiş (diğer hallerde)

  

16022090           Diğer hayvan karaciğerlerinden müstahzarlar

  

160220900011   Diğer hayvan karaciğerlerinden müstahzarlar; hazırlanmış/konserve edilmiş(hava almayan

kaplarda)

  

160220900019   Diğer hayvan karaciğerlerinden müstahzarlar; hazırlanmış/konserve edilmiş (diğer hallerde)

  

160231               Hindiden hazırlanmış madde ve konserveler

  

16023111           Hindi etinden müst.; sadece pişmemiş hindi eti içeren, et =>%57

  

160231110011   Hindi etinden müst.; sadece pişmemiş hindi eti içeren, et =>%57, havasız kaplarda

  

160231110019   Hindi etinden müst.; sadece pişmemiş hindi eti içeren, et =>%57, diğer hallerde



  

16023119           Hindi et ve sakatatından müstahzarlar; et, sakatat =>%57

  

160231190011   Hindi et ve sakatatından müstahzarlar; hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat =>%57,

hava almayan kaplarda

  

160231190019   Hindi et ve sakatatından müstahzarlar; hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat =>%57,

diğer hallerde

  

16023180           Hindinin diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kanı

  

160231800011   Hindinin diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kanı; hava almayan

kaplarda

  

160231800019   Hindinin diğer hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kanı; diğer kaplarda

  

160232               Horoz ve tavuklardan hazırlanmış madde ve konserveler

  

16023211           Hazır et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, pişirilmemiş; et, sakatat =>%57

  

160232110011   Hazır et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, pişirilmemiş; et, sakatat =>%57, havasız kap.da

  

160232110019   Hazır et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, pişirilmemiş; et, sakatat =>%57, diğer hallerde

  

16023219           Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, diğer; et, sakatat=>%57

  

160232190011   Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, diğer; et, sakatat=>%57, havasız kapda

  

160232190019   Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, diğer; et, sakatat=>%57, diğer hallerde

  

16023230           Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, %25=<et, sakatat<%57

  

160232300011   Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, %25=<et, sakatat<%57, havasız kapda

  

160232300019   Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, %25=<et, sakatat<%57, diğer hallerde

  

16023290           Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, et, sakatat<%25

  

160232900011   Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, et, sakatat<%25, havasız kaplarda

  

160232900019   Hazır/konserve et, sakatat, kan; horoz/tavuktan, et, sakatat<%25, diğer hallerde



  

160239               Diğer kümes hayvanlarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

16023921           Hazır et, sakatat, kan; diğ.kümes hayvan.; pişirilmemiş, et, sak.=>%57

  

160239210011   Hazır et, sakatat, kan; diğ.kümes hayvan.; pişirilmemiş, et, sak.=>%57, havasız kaplarda

  

160239210019   Hazır et, sakatat, kan; diğ. kümes hayvan.et; sakatat=>%57, pişirilmemiş, diğer hallerde

  

16023929           Hazır et, sakatat, kan; diğer kümes hayvan.; diğer, et; sakatat =>%57

  

160239290011   Hazır et, sakatat, kan; diğer kümes hayvan.; diğer, et; sakatat =>%57, havasız kaplarda

  

160239290019   Hazır et, sakatat, kan; diğer kümes hayvan.; diğer, et; sakatat =>%57, diğer hallerde

  

16023985           Diğer kümes hayvanlarının hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kanı

  

160239850011   Diğer kümes hayvanlarının hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan; hava

almayan kaplarda

  

160239850019   Diğer kümes hayvanlarının hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan; diğer

hallerde

  

160241               Domuz but ve parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

16024110           Hazır/konserve edilmiş but ve but parçaları; evcil domuzdan

  

160241100011   Hazır/konserve edilmiş but ve but parçaları; evcil domuzdan, hava almayan kaplarda

  

160241100019   Hazır/konserve edilmiş but ve but parçaları; evcil domuzdan, diğer hallerde

  

16024190           Hazır/konserve edilmiş but ve but parçaları; diğer domuzlardan

  

160241900011   Hazır/konserve edilmiş but ve but parçaları; diğer domuzlardan, havasız kaplarda

  

160241900019   Hazır/konserve edilmiş but ve but parçaları; diğer domuzlardan, diğer hallerde

  

160242               Domuz kol ve kol parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

16024210           Hazır/konserve edilmiş kol ve kol parçaları; evcil domuzdan

  



160242100011   Hazır/konserve edilmiş kol ve kol parçaları; evcil domuzdan, hava almayan kaplarda

  

160242100019   Hazır/konserve edilmiş kol ve kol parçaları; evcil domuzdan, diğer hallerde

  

16024290           Hazır/konserve edilmiş kol ve kol parçaları; diğer domuzlardan

  

160242900011   Hazır/konserve edilmiş kol ve kol parçaları; diğer domuzlardan, havasız kaplarda

  

160242900019   Hazır/konserve edilmiş kol ve kol parçaları; diğer domuzlardan, diğer hallerde

  

160249               Domuzun diğer parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

16024911           Hazır/konserve ed. bel ve parçaları; evcil domuzdan, et; sakatat=>%80

  

160249110011   Hazır/konserve ed. bel ve parçaları; evcil domuzdan, et; sakatat=>%80, havasız kap.da

  

160249110019   Hazır/konserve ed. bel ve parçaları; evcil domuzdan, et; sakatat=>%80, diğer hallerde

  

16024913           Hazır/konserve ed.boyun ve parçaları; evcil domuzdan, et; sakatat =>%80

  

160249130011   Hazır/konserve ed.boyun ve parçaları; evcil domuzdan, et; sakatat =>%80, havasız kap.

  

160249130019   Hazır/konserve ed.boyun ve parçaları; evcil domuz, et; sakatat =>%80, diğer hallerde

  

16024915           Hazır/konserve but, kol, bel, boyun ve parça.evcil domuz, et; sakatat=>%80

  

160249150011   Hazır/konserve but, kol, bel, boyun ve parça.evcil domuz, et; sakatat=>%80, havasız kap.

  

160249150019   Hazır/konserve but, kol, bel, boyun ve parça.evcil domuz, et; sakatat=>%80, diğ. haller.

  

16024919           Hazır ve konserve edilmiş diğer parçalar

  

160249190011   Hazır ve konserve edilmiş diğer parçalar (hava almayan kaplarda)

  

160249190019   Hazır ve konserve edilmiş diğer parçalar (diğer hallerde)

  

16024930           Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuzdan, %40=< et; sakatat<%80

  

160249300011   Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuzdan, %40=< et; sakatat<%80; havasız kaplarda

  

160249300019   Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuzdan, %40=< et; sakatat<%80, diğer hallerde



  

16024950           Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuzdan, et; sakatat <%40

  

160249500011   Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuzdan, et; sakatat <%40, havasız kaplarda

  

160249500019   Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuzdan, et; sakatat <%40, diğer hallerde

  

16024990           Hazır/konserve edilmiş et, sakatat, kan; diğer domuzlardan

  

160249900011   Hazır/konserve edilmiş et, sakatat, kan; diğer domuzlardan, hava almayan kaplarda

  

160249900019   Hazır/konserve edilmiş et, sakatat, kan; diğer domuzlardan, diğer hallerde

  

160250               Sığır cinsi hayvanlardan hazırlanmış madde ve konserveler

  

16025010           Hazır/konserve (sığırdan) et, sakatat karışımı

  

160250100011   Hazır/konserve (sığırdan) et, sakatat karışımı (hava almayan kaplarda)

  

160250100019   Hazır/konserve (sığırdan) et, sakatat karışımı; diğer hallerde

  

16025031           Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti

  

160250310000   Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti

  

16025095           Hazır/konserve (sığırdan) et, sakatat, kan

  

160250950000   Hazır/konserve (sığırdan) et, sakatat, kan; diğer hallerde

  

160290               Diğer hayvanlardan hazırlanmış madde ve konserveler

  

16029010           Hayvanların kan müstahzarları

  

160290100011   Hayvanların kan müstahzarları (havasız kaplarda)

  

160290100019   Hayvanların kan müstahzarları (diğer hallerde)

  

16029031           Hazır/konserve et, sakatat, kan; av hayvanı/tavşandan

  

160290310011   Hazır/konserve et, sakatat, kan; av hayvanı/tavşandan, havasız kapta

  



160290310019   Hazır/konserve et, sakatat, kan; av hayvanı/tavşandan, diğer hallerde

  

16029051           Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuz eti/sakatatı içeren

  

160290510011   Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuz eti/sakatatı içeren, havasız kapta

  

160290510019   Hazır/konserve et, sakatat, kan; evcil domuz eti/sakatatı içeren, diğer hallerde

  

16029061           Diğ.hazır/kons.et, sak, kan; sığır eti/sakatat içeren

  

160290610011   Diğ.hazır/kons.et, sak, kan; sığır eti/sakatat içeren, havasız kap

  

160290610019   Diğer hazır/konser.et, sak, kan; sığır eti/sakatat içeren, diğer

  

16029069           Diğer hazır/konserve et, sak, kan; sığır eti/sakat.içeren, diğer

  

160290690011   Diğer hazır/konserve et, sak, kan; sığır eti/sakat.içeren, diğer, havasız kapta

  

160290690019   Diğer hazır/konserve et, sak, kan; sığır eti/sakat.içeren, diğer, diğer hallerde

  

16029091           Koyundan hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

  

160290910011   Koyundan hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan; hava almayan kaplarda

  

160290910019   Koyundan hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan; diğer kaplarda

  

16029095           Keçiden hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

  

160290950011   Keçiden hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan; hava almayan kaplarda

  

160290950019   Keçiden hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan; diğer kaplarda

  

16029099           Diğer hazır/konserve et, sakatat, kan; diğer hayvanlardan

  

160290990011   Diğer hazır/konserve et, sakatat, kan; diğer hayvanlardan, havasız kapta

  

160290990019   Diğer hazır/konserve et, sakatat, kan; diğer hayvanlardan, diğer hallerde

  

1603                   Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça ve diğer su omurgasızların hülasa ve suları

  

160300               Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vs. hülasa ve sular



  

16030010           Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vs. hülasa ve sular (ambalaj=<1 kg)

  

160300100000   Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vs. hülasa ve sular (ambalaj=<1 kg)

  

16030080           Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vs. hülasa ve sular (diğer şekillerde)

  

160300800000   Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vs. hülasa ve sular (diğer şekillerde)

  

1604                   Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların hülasa

ve suları

  

160411               Som balıkları; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

16041100           Som balıkları; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

160411000000   Som balıkları; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

160412               Ringa balıkları; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

16041210           Ringa balıkları; müstahzar ve konserve (bütün/parça) çift fileto

  

160412100000   Ringa balıkları; müstahzar ve konserve (bütün/parça) çift fileto

  

16041291           Ringa balıklarından diğer hazır konserve ürünler; havasız kaplarda, kıyılmamış

  

160412910000   Ringa balıklarından diğer hazır konserve ürünler; havasız kaplarda, kıyılmamış

  

16041299           Ringa balıklarından diğer hazır konserve ürünler; diğer hallerde, kıyılmamış

  

160412990000   Ringa balıklarından diğer hazır konserve ürünler; diğer hallerde, kıyılmamış

  

160413               Sardalya/palatika/çaça balıkları-müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

16041311           Sardalyalar; zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış

  

160413110000   Sardalyalar; zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış

  

16041319           Sardalyalar; hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış, diğer

  

160413190000   Sardalyalar; hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış, diğer



  

16041390           Sardinella ve palatika ve çaça balıkları; hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış

  

160413900000   Sardinella ve palatika ve çaça balıkları; hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış

  

160414               Ton balıkları/orkinoslar ve torikler-müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

16041411           Ton balıkları ve orkinoslar; bitkisel yağlarla hazır/konserve, kıyılmamış

  

160414110000   Ton balıkları ve orkinoslar; bitkisel yağlarla hazır/konserve, kıyılmamış

  

16041416           Ton balıkları ve orkinoslarnın filetoları, hazır/konserve, kıyılmamış

  

160414160000   Ton balıkları ve orkinoslarnın filetoları, hazır/konserve, kıyılmamış

  

16041418           Ton balıkları ve orkinoslar; diğer şekilde hazırlanmış, hazır/konserve, kıyılmamış

  

160414180000   Ton balıkları ve orkinoslar; diğer şekilde hazırlanmış, hazır/konserve, kıyılmamış

  

16041490           Torikler; diğer şekilde hazırlanmış, hazır/konserve, kıyılmamış

  

160414900000   Torikler; diğer şekilde hazırlanmış, hazır/konserve, kıyılmamış

  

160415               Uskumru; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

16041511           Hazır/konserve edilmiş uskumru ve kolyoz türlerinin filetoları; kıyılmamış

  

160415110000   Hazır/konserve edilmiş uskumru ve kolyoz türlerinin filetoları; kıyılmamış

  

16041519           Hazır/konserve edilmiş uskumru ve kolyoz türlerinin diğer parçaları; kıyılmamış

  

160415190000   Hazır/konserve edilmiş uskumru ve kolyoz türlerinin diğer parçaları; kıyılmamış

  

16041590           Hazır/konserve edilmiş Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri; kıyılmamış

  

160415900000   Hazır/konserve edilmiş Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri; kıyılmamış

  

160416               Hamsi; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

16041600           Hamsi; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  



160416000000   Hamsi; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

160417               Yılan balıkları; bütün veya parça halinde, hazır veya konserve edilmiş

  

16041700           Yılan balıkları; bütün veya parça halinde, hazır veya konserve edilmiş

  

160417000000   Yılan balıkları; bütün veya parça halinde, hazır veya konserve edilmiş

  

160419               Diğer balık; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

16041910           Hazır/konserve edilmiş salmonidae türleri (som balıkları hariç) kıyılmamış

  

160419100000   Hazır/konserve edilmiş salmonidae türleri (som balıkları hariç) kıyılmamış

  

16041931           Hazır/konserve edil. euthynnus cinsi balıkların filetoları, orkinos hariç; kıyılmamış

  

160419310000   Hazır/konserve edil. euthynnus cinsi balıkların filetoları, orkinos hariç; kıyılmamış

  

16041939           Hazır/konserve edilmiş euthynnus cinsi balıkların diğer parçaları; kıyılmamış

  

160419390000   Hazır/konserve edilmiş euthynnus cinsi balıkların diğer parçaları; kıyılmamış

  

16041950           Hazır/konserve edilmiş tek renkli orcynopsis türü balıklar; kıyılmamış

  

160419500000   Hazır/konserve edilmiş tek renkli orcynopsis türü balıklar; kıyılmamış

  

16041991           Hazır/konserve edilmiş diğer balık, kab.hayvan ve yumuşakça. çiğ filetoları; kırıntılarla

kaplı, kıyılmamış

  

160419910000   Hazır/konserve edilmiş diğer balık, kab.hayvan ve yumuşakça. çiğ filetoları; kırıntılarla

kaplı, kıyılmamış

  

16041992           Hazır/konserve edilmiş morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus

macrocephalus); kıyılmamış

  

160419920000   Hazır/konserve edilmiş morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus

macrocephalus); kıyılmamış

  

16041993           Hazır/konserve edilmiş kömür balıkları (Pollachius virens); kıyılmamış

  

160419930000   Hazır/konserve edilmiş kömür balıkları (Pollachius virens); kıyılmamış



  

16041994           Hazır/konserve edilmiş berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.); kıyılmamış

  

160419940000   Hazır/konserve edilmiş berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.); kıyılmamış

  

16041995           Hazır/konserve edilmiş alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit balıkları

(Pollachius); kıyılmamış

  

160419950000   Hazır/konserve edilmiş alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit balıkları

(Pollachius); kıyılmamış

  

16041997           Bütün veya parça halindeki diğer balıklar (kıyılmamış); hazır veya konserve edilmiş

  

160419970000   Bütün veya parça halindeki diğer balıklar (kıyılmamış); hazır veya konserve edilmiş

  

160420               Hazırlanmış/konserve edilmiş diğer balıklar

  

16042005           Surimi müstahzarları; hazırlanmış/konserve edilmiş

  

160420050000   Surimi müstahzarları; hazırlanmış/konserve edilmiş

  

16042010           Hazırlanmış veya konserve edilmiş som balıkları

  

160420100000   Hazırlanmış veya konserve edilmiş som balıkları

  

16042030           Hazırlanmış veya konserve edilmiş Salmonidaeler (som balıkları hariç)

  

160420300000   Hazırlanmış veya konserve edilmiş Salmonidaeler (som balıkları hariç)

  

16042040           Hazırlanmış veya konserve edilmiş hamsiler

  

160420400000   Hazırlanmış veya konserve edilmiş hamsiler

  

16042050           Hazır konserve; sardalyalar, torikler, uskumru ve kolyoz

  

160420500011   Hazırlanmış veya konserve edilmiş sardalya

  

160420500012   Hazırlanmış veya konserve edilmiş uskumru

  

160420500019   Hazırlanmış vea konserve edilmiş; torik, tek renkli orcynopsis türü balıklardan

  



16042070           Hazırlanmış vea konserve edilmiş;ton balıkları, orkinoslar, euthynnus cinsi diğer

balıklardan

  

160420700000   Hazırlanmış vea konserve edilmiş;ton balıkları, orkinoslar, euthynnus cinsi diğer

balıklardan

  

16042090           Hazır konserve; ringa, palamut, ve diğer balıklar

  

160420900011   Hazırlanmış veya konserve edilmiş ringa balığı

  

160420900012   Hazırlanmış veya konserve edilmiş palamut

  

160420900019   Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar

  

160431               Havyar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16043100           Havyar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160431000000   Havyar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160432               Havyar yerine kullanılan ürünler; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16043200           Havyar yerine kullanılan ürünler; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160432000000   Havyar yerine kullanılan ürünler; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

1605                   Hazırlanmış/konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

  

160510               Yengeçler (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

16051000           Yengeçler (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160510000000   Yengeçler (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160521               Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda

  

16052110           Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda, net muhteva <= 2kg

  

160521100000   Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda, net muhteva <= 2kg

  

16052190           Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda, net muhteva > 2kg



  

160521900000   Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda, net muhteva > 2kg

  

160529               Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda

  

16052900           Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda

  

160529000000   Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda

  

160530               Istakozlar (hazır/konserve)

  

16053010           Istakoz eti (pişirilmiş) (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160530100000   Istakoz eti (pişirilmiş) (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

16053090           Istakozlar; diğer şekillerde (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160530900000   Istakozlar; diğer şekillerde (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160540               Diğer kabuklu hayvanlar (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

16054000           Diğer kabuklu hayvanlar (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160540000011   Salyangoz; (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160540000012   Akivades; (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160540000013   Kerevit; (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160540000019   Diğer kabuklu hayvanlar; (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160551               İstiridyeler; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055100           İstiridyeler; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160551000000   İstiridyeler; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160552               Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil); hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055200           Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil); hazırlanmış veya konserve edilmiş

  



160552000000   Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil); hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160553               Kara kabuk midyesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055310           Kara kabuk midyesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda

  

160553100000   Kara kabuk midyesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda

  

16055390           Kara kabuk midyesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda

  

160553900000   Kara kabuk midyesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda

  

160554               Mürekkep balığı ve kalamar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055400           Mürekkep balığı ve kalamar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160554000000   Mürekkep balığı ve kalamar; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160555               Ahtapot; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055500           Ahtapot; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160555000000   Ahtapot; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160556               Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,vb.familyasına ait

yumuşakçalar;hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055600           Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,vb.familyasına ait

yumuşakçalar;hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160556000000   Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae,vb.familyasına ait

yumuşakçalar;hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160557               Deniz kulağı; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055700           Deniz kulağı; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160557000000   Deniz kulağı; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160558               Salyangoz (deniz salyangozları hariç); hazırlanmış veya konserve edilmiş

  



16055800           Salyangoz (deniz salyangozları hariç); hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160558000000   Salyangoz (deniz salyangozları hariç); hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160559               Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae vb familyasına ait diğer yumuşakçalar;

hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16055900           Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae vb familyasına ait diğer yumuşakçalar;

hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160559000000   Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae vb familyasına ait diğer yumuşakçalar;

hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160561               Deniz hıyarları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16056100           Deniz hıyarları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160561000000   Deniz hıyarları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160562               Deniz kestanesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16056200           Deniz kestanesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160562000000   Deniz kestanesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160563               Denizanası; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16056300           Denizanası; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160563000000   Denizanası; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160569               Diğer su omurgasızları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

16056900           Diğer su omurgasızları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

160569000000   Diğer su omurgasızları; hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

17                       Şeker ve şeker mamulleri

  

1701                   Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)

  



170112               Pancar şekeri (tat/renk verici madde katılmamış)

  

17011210           Pancar şekeri; rafine edilecek olanlar

  

170112100000   Pancar şekeri; rafine edilecek olanlar

  

17011290           Pancar şekeri; diğer

  

170112900000   Pancar şekeri; diğer

  

170113               Kamış şekeri; kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuma olarak > %69, fakat < %93

  

17011310           Kamış şekeri; rafine edilecek olanlar (kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuma

olarak > %69 fakat < %93)

  

170113100000   Kamış şekeri; rafine edilecek olanlar (kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuma

olarak > %69 fakat < %93)

  

17011390           Kamış şekeri; diğer (kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuma olarak % 69 veya daha

fazla fakat %93'ten az)

  

170113900000   Kamış şekeri; diğer (kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuma olarak % 69 veya daha

fazla fakat %93'ten az)

  

170114               Diğer kamış şekeri

  

17011410           Diğer kamış şekeri; rafine edilecek olanlar

  

170114100000   Diğer kamış şekeri; rafine edilecek olanlar

  

17011490           Diğer kamış şekeri

  

170114900000   Diğer kamış şekeri

  

170191               İlave aroma/renk verici maddeler içeren şeker

  

17019100           İlave aroma/renk verici maddeler içeren şeker

  

170191000000   İlave aroma/renk verici maddeler içeren şeker

  

170199               Kimyaca saf sakkaroz ve diğer şekerler



  

17019910           Beyaz şeker; ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

  

170199100011   Şeker; kristal, ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

  

170199100012   Şeker; küp/kesme, ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

  

170199100013   Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)ilave aroma, renk verici madde içermeyen

  

170199100015   Pudra şekeri, ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

  

170199100019   Şeker; beyaz, diğer, ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

  

17019990           Diğer şekerler; ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

  

170199900000   Diğer şekerler; ilave aroma/renk verici maddeler içermeyen

  

1702                   Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz/maltoz/glikoz/fruktoz), şeker şurupları, suni bal ve

karamel

  

170211               Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık; >= 99% loktoz içeren)

  

17021100           Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık; >= 99% loktoz içeren)

  

170211001000   Laktoz (ağırlık >= %99 loktoz içeren)

  

170211002000   Laktoz şurubu (ağırlık >= %99 loktoz içeren)

  

170219               Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık < 99% loktoz içeren)

  

17021900           Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık < 99% loktoz içeren)

  

170219001000   Laktoz (ağırlık <% 99 loktoz içeren)

  

170219002000   Laktoz şurubu (ağırlık < %99 loktoz içeren)

  

170220               Akçaağaç şekeri ve şurubu

  

17022010           İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri

  

170220100000   İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri



  

17022090           İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şurubu

  

170220900000   İlave aroma/renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şurubu

  

170230               Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık; < 20% fruktoz içeren)

  

17023010           İzoglikoz (kuru halde ağırlık< %20 fruktoz içeren)

  

170230100000   İzoglikoz (kuru halde ağırlık< %20 fruktoz içeren)

  

17023050           Glikoz; beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) (kuru halde ağırlık<

%20 fruktoz içeren)

  

170230500000   Glikoz; beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) (kuru halde ağırlık<

%20 fruktoz içeren)

  

17023090           Glikoz; diğerleri (kuru halde ağırlık< %20 fruktoz içeren)

  

170230900000   Glikoz; diğerleri (kuru halde ağırlık< %20 fruktoz içeren)

  

170240               Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık; %20-%50 fruktoz içeren)

  

17024010           İzoglikoz (kuru halde ağırlık en az % 20 veya daha fazla, fakat %50 den az fruktoz içeren)

  

170240100000   İzoglikoz (kuru halde ağırlık en az % 20 veya daha fazla, fakat %50 den az fruktoz içeren)

  

17024090           Glikoz, glikoz şurubu (kuru halde ağırlık en az % 20 veya daha fazla, fakat %50 den az

fruktoz içeren)

  

170240900000   Glikoz, glikoz şurubu (kuru halde ağırlık en az % 20 veya daha fazla, fakat %50 den az

fruktoz içeren)

  

170250               Kimyaca saf fruktoz

  

17025000           Kimyaca saf fruktoz

  

170250000000   Kimyaca saf fruktoz

  

170260               Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  



17026010           İzoglikoz (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  

170260100000   İzoglikoz (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  

17026080           İnülin şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  

170260800000   İnülin şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  

17026095           Fruktoz, fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  

170260950000   Fruktoz, fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  

170290               Diğer şekerler (invert şeker dahil)

  

17029010           Kimyaca saf maltoz

  

170290100000   Kimyaca saf maltoz

  

17029030           İzoglikoz

  

170290300000   İzoglikoz

  

17029050           Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu

  

170290500011   Diyet mamaları (Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu)

  

170290500019   Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu; diğer

  

17029071           Karamel; kuru halde ağırlık itibariyle % 50/daha fazla sakkaroz içeren

  

170290710000   Karamel; kuru halde ağırlık itibariyle % 50/daha fazla sakkaroz içeren

  

17029075           Karamel; toz halinde

  

170290750000   Karamel; toz halinde

  

17029079           Karamel; diğer

  

170290790000   Karamel; diğer

  

17029080           İnülin şurubu



  

170290800000   İnülin şurubu

  

17029095           Suni bal

  

170290950011   Suni bal; diabetik olan

  

170290950019   Suni bal; diğer

  

170290950090   Diğer şekerler

  

1703                   Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar

  

170310               Kamış melasları

  

17031000           Kamış melasları

  

170310000000   Kamış melasları

  

170390               Diğer melaslar

  

17039000           Diğer melaslar

  

170390000000   Diğer melaslar

  

1704                   Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

  

170410               Ciklet

  

17041010           Ciklet; sakkaroz oranı <% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

  

170410100011   Ciklet; şerit şeklinde, sakkaroz oranı <% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

  

170410100019   Ciklet; diğer, sakkaroz oranı <% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

  

17041090           Ciklet; sakkaroz oranı =>% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

  

170410900011   Ciklet; şerit şeklinde, sakkaroz oranı =>% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

  

170410900019   Ciklet; diğer, sakkaroz oranı =>% 60, şeker kaplanmış/kaplanmamış

  



170490               Kakao içermeyen diğer şeker mamulleri

  

17049010           Meyan kökü hülasaları; sakkaroz oranı>%10 fakat diğer katı madde içermeyen

  

170490100000   Meyan kökü hülasaları; sakkaroz oranı>%10 fakat diğer katı madde içermeyen

  

17049030           Beyaz çikolata

  

170490300000   Beyaz çikolata

  

17049051           Ezmeler; net muhtevası =>1 kg, ambalajlarda (acı badem kurabiyesi dahil)

  

170490510000   Ezmeler; net muhtevası =>1 kg, ambalajlarda (badem ezmesi dahil)

  

17049055           Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler

  

170490550000   Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler

  

17049061           Drajeler

  

170490610011   Drajeler; sadece fındık içerenler

  

170490610019   Drajeler; diğer

  

17049065           Diğer şekercilik mamulleri; sakızlı, jöleli

  

170490650011   Sakızlı şekerler

  

170490650012   Jöleli şekerler

  

170490650019   Diğer şekercilik mamulleri; sakızlı, jöleli

  

17049071           Kaynatılmış tatlılar

  

170490710000   Kaynatılmış tatlılar

  

17049075           Karameller vb. tatlılar

  

170490750000   Karameller vb. tatlılar

  

17049081           Şekercilik mamulleri; basınçla elde edilen tabletler halinde



  

170490810000   Şekercilik mamulleri; basınçla elde edilen tabletler halinde

  

17049099           Diğer şekercilik mamulleri; kakao içermeyen

  

170490991011   Tahin helvası

  

170490991019   Helvalar; diğer

  

170490992000   Sade lokum

  

170490993000   Kaymaklı lokum

  

170490994000   Akide şekeri

  

170490999011   Fondan

  

170490999012   Lokumlar; diğer

  

170490999019   Diğer şekercilik mamulleri; kakao içermeyen

  

18                       Kakao ve kakao müstahzarları

  

1801                   Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

  

180100               Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

  

18010000           Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

  

180100000011   Dane kakao (ham) bütün/kırık

  

180100000019   Kakao (kavrulmuş) bütün/kırık

  

1802                   Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

  

180200               Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

  

18020000           Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

  

180200000000   Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

  



1803                   Kakao hamuru

  

180310               Kakao hamuru; yağı alınmamış

  

18031000           Kakao hamuru; yağı alınmamış

  

180310000000   Kakao hamuru; yağı alınmamış

  

180320               Kakao hamuru; tamamen/kısmen yağı alınmış

  

18032000           Kakao hamuru; tamamen/kısmen yağı alınmış

  

180320000000   Kakao hamuru; tamamen/kısmen yağı alınmış

  

1804                   Kakao yağı

  

180400               Kakao yağı

  

18040000           Kakao yağı (katı ve sıvı)

  

180400000000   Kakao yağı (katı ve sıvı)

  

1805                   Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)

  

180500               Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)

  

18050000           Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)

  

180500000000   Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)

  

1806                   Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

  

180610               Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı madde içeren)

  

18061015           Kakao tozu; sakkaroz < % 5

  

180610150000   Kakao tozu; sakkaroz < % 5

  

18061020           Kakao tozu; % 5=< sakkaroz < % 65

  

180610200000   Kakao tozu; % 5=< sakkaroz < % 65



  

18061030           Kakao tozu; % 65=< sakkaroz < % 80

  

180610300000   Kakao tozu; % 65=< sakkaroz < % 80

  

18061090           Kakao tozu; sakkaroz => % 80

  

180610900000   Kakao tozu; sakkaroz => % 80

  

180620               Kakao müstahzarları (ağırlığı; >2 kg sıvı/hamur/toz/kalıp/dilim/çubuk vs.)

  

18062010           Gıda müstahzarları (kakao yağ/katı süt yağı=>% 31, ambalaj>2 kg)

  

180620100000   Gıda müstahzarları (kakao yağ/katı süt yağı=>% 31, ambalaj>2 kg)

  

18062030           Gıda müstahzarları (%25=<kakao yağı/katı süt yağı<% 31, ambalaj>2 kg)

  

180620300000   Gıda müstahzarları (%25=<kakao yağı/katı süt yağı<% 31, ambalaj>2 kg)

  

18062050           Gıda müstahzarları (kakao yağı =>% 18, ambalaj>2 kg)

  

180620500000   Gıda müstahzarları (kakao yağı =>% 18, ambalaj>2 kg)

  

18062070           Sütlü çikolata kırıntıları (ambalaj>2 kg)

  

180620700000   Sütlü çikolata kırıntıları (ambalaj>2 kg)

  

18062080           Gıda müstahzarları (kakao ile kaplanmış, ambalaj>2 kg)

  

180620800000   Gıda müstahzarları (kakao ile kaplanmış, ambalaj>2 kg)

  

18062095           Kakao/çikolata içeren gıda müstahzarları (diğer, ambalaj>2 kg)

  

180620950000   Kakao/çikolata içeren gıda müstahzarları (diğer, ambalaj>2 kg)

  

180631               Gıda müstahz.; kakao/çikolata içeren doldurulmuş, kalıp dilim/çubuk halde

  

18063100           Gıda müstahz.; kakao/çikolata içeren doldurulmuş, kalıp dilim/çubuk halde

  

180631000011   Gıda müstahzarları; kakao/çikolata içeren doldurulmuş, kalıplanmış halde

  



180631000019   Gıda müstahzarları; kakao/çikolata içeren doldurulmuş, dilim/çubuk halinde

  

180632               Kakao müstahzarları (kalıp/dilim/çubuk)-dondurulmamış

  

18063210           Gıda müst.; kakao/çikolata içeren dondurulmamış, ilave hubub, meyve/sert kab.meyve

içeren

  

180632100000   Gıda müst.; kakao/çikolata içeren dondurulmamış, ilave hubub, meyve/sert kab.meyve

içeren

  

18063290           Gıda müstahzarları; kakao/çikolata içeren (doldurulmamış) diğer

  

180632900000   Gıda müstahzarları; kakao/çikolata içeren (doldurulmamış) diğer

  

180690               Diğer çikolata, kakao içeren gıda müstahzarları

  

18069011           Çikolata (alkol içeren)

  

180690110000   Çikolata (alkol içeren)

  

18069019           Çikolata (diğerleri)

  

180690190000   Çikolata (diğerleri)

  

18069031           Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmuş)

  

180690310000   Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmuş)

  

18069039           Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmamış)

  

180690390000   Diğer çikolata ve çikolata mamulleri (doldurulmamış)

  

18069050           Şekerci mamulleri; kakaolu şekerci mamul.ve şeker yerine kullanılan maddelerd.

  

180690500000   Şekerci mamulleri; kakaolu şekerci mamul.ve şeker yerine kullanılan maddelerd.

  

18069060           Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler

  

180690600000   Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler

  

18069070           Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar



  

180690700000   Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar

  

18069090           Tarifenin başka yerinde bulunmayan kakao/çikolata içeren diğer gıda müstahz.

  

180690900000   Tarifenin başka yerinde bulunmayan kakao/çikolata içeren diğer gıda müstahz.

  

19                       Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

  

1901                   Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar

  

190110               Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende)

  

19011000           Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende)

  

190110001100   Diyet mamaları; esası 0401; 0404 pozisyonları olan maddeler (perakende)

  

190110001900   Müstahzar çocuk gıdaları; diğer, esası 0401; 0404 poz.olan maddeler (perakende)

  

190110002000   Müst.çocuk gıdaları; esası 04.01; 04.04 poz.olan maddeler, kakao <%5 (perakende)

  

190110009000   Diğer müstahzar çocuk gıdaları (perakende)

  

190120               Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışım ve hamur

  

19012000           Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışım ve hamur

  

190120001000   Karışım, hamurlar; esası 04.01; 04.04 poz.olan maddeler, 1905'deki mamuller için

  

190120002000   Karışım, hamur.; esası 0401; 0404 poz.olan mad, 1905'deki mam.için, kakao<%5

  

190120009000   Karışım, hamurlar; 1905'deki mamuller için, diğer

  

190190               Süt, peynir vb. ile hububat esaslı karışım ve mamuller

  

19019011           Malt hülasası; kuru hülasa oranı =>% 90

  

190190110000   Malt hülasası; kuru hülasa oranı =>% 90

  

19019019           Malt hülasası; diğer

  



190190190000   Malt hülasası; diğer

  

19019091           Müstah.gıdalar; yağsız, şekersiz, nişastasız, süt yağı <%1, 5; , sakk.=%5; glikoz=%5

  

190190910000   Müstah.gıdalar; yağsız, şekersiz, nişastasız, süt yağı <%1, 5; , sakk.=%5; glikoz=%5

  

19019099           Müstahzar gıdalar; esası un, ezme, nişasta/malt hülasası olan

  

190190991000   Müstahzar gıdalar; esası 04.01; 04.04 poz.olan maddeler, diğer

  

190190992000   Müstahzar gıdalar; esası 04.01; 04.04 poz.olan maddeler, kakao <% 5, diğer

  

190190999011   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un

  

190190999012   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç

  

190190999013   Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi

  

190190999019   Müstahzar gıdalar; esası un, ezme, nişasta/malt hülasası olan, diğer

  

1902                   Makarnalar ve kuskus

  

190211               Makarna; pişirilmemiş, yumurta içeren (doldurulmamış)

  

19021100           Makarna; pişirilmemiş, yumurta içeren (doldurulmamış)

  

190211000011   Makarna; pişirilmemiş, yumurta, makarnalık buğday unu ve irmiği içeren

  

190211000019   Makarna; pişirilmemiş, yumurta içeren (doldurulmamış) diğer

  

190219               Makarna; yumurtasız (pişirilmemiş)

  

19021910           Makarna; pişirilmemiş, ekmeklik buğday unu/irmiği içermeyen (doldurulmamış)

  

190219100000   Makarna; pişirilmemiş, ekmeklik buğday unu/irmiği içermeyen (doldurulmamış)

  

19021990           Makarna; pişirilmemiş (doldurulmamış)

  

190219900011   Makarna; pişirilmemiş, sebzeli olanlar (doldurulmamış)

  

190219900012   Makarna; pişirilmemiş, sade olanlar (doldurulmamış)



  

190219900013   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna

  

190219900019   Makarna; pişirilmemiş (doldurulmamış) diğer

  

190220               Makarna (doldurulmuş)

  

19022010           Makarna (doldurulmuş) balık, yumuşakça, kabuklu hayvan vb. oranı>% 20

  

190220100000   Makarna (doldurulmuş) balık, yumuşakça, kabuklu hayvan vb. oranı>% 20

  

19022030           Makarna (doldurulmuş, diğer, sosis, et, sakatat vb. oranı>% 20)

  

190220301000   Makarna (doldurulmuş); et ve sakatat oranı > % 20

  

190220309000   Makarna (doldurulmuş); sosis vb. oranı > % 20

  

19022091           Makarna (pişirilmiş, doldurulmuş, diğer)

  

190220910000   Makarna (pişirilmiş, doldurulmuş, diğer)

  

19022099           Makarna (doldurulmuş); diğer

  

190220990000   Makarna (doldurulmuş); diğer

  

190230               Diğer makarnalar

  

19023010           Makarna; kurutulmuş

  

190230100000   Makarna; kurutulmuş

  

19023090           Makarna; diğer

  

190230900000   Makarna; diğer

  

190240               Kuskus

  

19024010           Kuskus; hazırlanmamış

  

190240100000   Kuskus; hazırlanmamış

  



19024090           Kuskus; diğer

  

190240900000   Kuskus; diğer

  

1903                   Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

  

190300               Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

  

19030000           Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

  

190300000000   Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

  

1904                   Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda

mamülleri

  

190410               Hububat/hububat ürünlerinden kabartılmış/kavrulmuş gıda mamulleri

  

19041010           Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş mısırdan elde edilen

  

190410101000   Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş mısırdan elde edilen, kakao içeren)

  

190410109000   Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş mısırdan elde edilen, diğer)

  

19041030           Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş pirinçten elde edilen

  

190410301000   Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş pirinçten elde edilen, kakao içeren)

  

190410309000   Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş pirinçten elde edilen, diğer)

  

19041090           Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş diğer hububattan)

  

190410901000   Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş diğer hububattan, kakao içeren)

  

190410909000   Gıda mamulleri (kabartılmış/kavrulmuş diğer hububattan, diğer)

  

190420               Hububat flokonlarından, kabartılmış hububat karışımından hazır gıda

  

19042010           Hazır gıdalar; esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar

  

190420100000   Hazır gıdalar; esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar

  



19042091           Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış mısırdan)

  

190420911000   Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış mısırdan, kakao içeren)

  

190420919000   Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış mısırdan, diğer)

  

19042095           Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış pirinçten)

  

190420951000   Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış pirinçten, kakao içeren)

  

190420959000   Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış pirinçten, diğer)

  

19042099           Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış diğer hububattan)

  

190420991000   Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış diğer hububattan, kakao içeren)

  

190420999000   Gıda mamulleri (kavrulmuş/karıştırılmış diğer hububattan, diğer)

  

190430               Bulgur

  

19043000           Bulgur

  

190430000000   Bulgur

  

190490               Diğer hububat esaslı gıda mamulleri (kabartılmış, kavrulmuş)

  

19049010           Pirinçten elde edilen gıda mamulleri

  

190490101000   Gıda mamulleri (pirinçten elde edilen, kakao içeren)

  

190490109000   Gıda mamulleri (pirinçten elde edilen, diğer)

  

19049080           Diğer hububattan elde edilen gıda mamulleri

  

190490801000   Gıda mamulleri (diğer hububattan elde edilen, kakao içeren)

  

190490809000   Gıda mamulleri (diğer hububattan elde edilen, diğer)

  

1905                   Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü mühür

güllacı, pirinç kağıdı vb

  



190510               Gevrek ekmek

  

19051000           Gevrek ekmek

  

190510000000   Gevrek ekmek

  

190520               Zencefilli ekmek vb.

  

19052010           Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı<% 30)

  

190520100000   Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı<% 30)

  

19052030           Zencefilli ekmek vb. (% 30 =<sakkaroz oranı<% 50)

  

190520300000   Zencefilli ekmek vb. (% 30 =<sakkaroz oranı<% 50)

  

19052090           Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı =>% 50)

  

190520900000   Zencefilli ekmek vb. (sakkaroz oranı =>% 50)

  

190531               Tatlı bisküviler

  

19053111           Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr)

  

190531110000   Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr)

  

19053119           Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, diğer)

  

190531190000   Tatlı bisküviler (gofretler çikolata/kakao içeren, diğer)

  

19053130           Tatlı bisküviler (katı süt yağı =>% 8)

  

190531300000   Tatlı bisküviler (katı süt yağı =>% 8)

  

19053191           Çift katlı doldurulmuş bisküviler

  

190531910000   Çift katlı doldurulmuş bisküviler

  

19053199           Tatlı bisküviler; diğer

  

190531990013   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli büskuvi



  

190531990019   Diğer tatlı bisküviler

  

190532               Waffle ve gofretler

  

19053205           Gofret ve waffle (ağırlık itibariyle % 10'dan fazla su olan)

  

190532050000   Gofret ve waffle (ağırlık itibariyle % 10'dan fazla su olan)

  

19053211           Gofret ve waffle (çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr)

  

190532110000   Gofret ve waffle (çikolata/kakao içeren, ambalajlı=<85 gr)

  

19053219           Waffle ve gofretler (çikolata/kakao içeren, diğer)

  

190532190000   Waffle ve gofretler (çikolata/kakao içeren, diğer)

  

19053291           Waffle ve gofretler (tuzlanmış)

  

190532910000   Waffle ve gofretler (tuzlanmış)

  

19053299           Waffle ve gofretler (diğerleri)

  

190532990011   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret ve waffle

  

190532990019   Waffle ve gofretler; diğer

  

190540               Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

  

19054010           Gevrekler

  

190540100000   Gevrekler

  

19054090           Kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

  

190540900000   Kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

  

190590               Diğer ekmekçi mamulleri

  

19059010           Mayasız ekmek (matzos)

  



190590100000   Mayasız ekmek (matzos)

  

19059020           Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı vb.

  

190590200011   Hosti

  

190590200012   Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri

  

190590200013   Mühür güllacı

  

190590200014   Pirinç kağıdı

  

190590200019   Güllaç, pirinç kağıdı benzeri ürünler

  

19059030           Ekmekçi mamulleri; bal, yumurta, peynir/meyvesiz; şeker, katı yağ =<% 5

  

190590300000   Ekmekçi mamulleri; bal, yumurta, peynir/meyvesiz; şeker, katı yağ =<% 5

  

19059045           Bisküviler

  

190590450000   Bisküviler

  

19059055           Ekmekçi mamulleri; aromalı/tuzlu ürünler

  

190590550000   Ekmekçi mamulleri; aromalı/tuzlu ürünler

  

19059060           İlave tatlandırıcı içeren diğer ekmekçi mamullüleri

  

190590600011   Baklava

  

190590600012   Kadayıf

  

190590600013   Pasta

  

190590600014   Kek

  

190590600015   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye; ilave tatlandırıcı madde içerenler

  

190590600016   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze; ilave tatlandırıcı madde içerenler

  

190590600019   İlave tatlandırıcı içeren diğer ekmekçi mamullüleri; ilave tatlandırıcı madde içerenler



  

19059090           Diğer ekmekçilik mamulleri

  

190590900011   Şeker hastaları için glüten ekmeği; ilave tatlandırıcı madde içermeyen

  

190590900012   Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek; ilave tatlandırıcı madde içermeyen

  

190590900019   Diğer ekmekçilik mamulleri; ilave tatlandırıcı madde içermeyen

  

20                       Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen

müstahzarlar

  

2001                   Sebze, meyve,sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke/asetik asitle

hazırlanmış veya konserve edilmiş)

  

200110               Hıyar ve kornişon (sirke, asetik asit/konserve edilmiş)

  

20011000           Hıyar ve kornişon (sirke, asetik asit/konserve edilmiş)

  

200110000000   Hıyar ve kornişon (sirke, asetik asit/konserve edilmiş)

  

200190               Diğer sebze ve meyve vs. (sirke, asetik asit/konserve edilmiş)

  

20019010           Mango çeşnisi; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

200190100000   Mango çeşnisi; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

20019020           Capsicum tipi biberler (tatlı veya dolmalık hariç); sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya

konserve edilmiş

  

200190200000   Capsicum tipi biberler (tatlı veya dolmalık hariç); sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya

konserve edilmiş

  

20019030           Tatlı mısır; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

200190300000   Tatlı mısır; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

20019040           Hint patatesi ve tatlı patates; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

200190400000   Hint patatesi ve tatlı patates; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  



20019050           Mantar; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş

  

200190500000   Mantar; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş

  

20019065           Zeytin; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş

  

200190650013   Siyah zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

200190650014   Siyah zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (ağırlık;1-2 kg. arası, ambalajlı)

  

200190650015   Siyah zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (ağırlık;2-5 kg. arası, ambalajlı)

  

200190650019   Siyah zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (diğerleri)

  

200190650023   Yeşil zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

200190650024   Yeşil zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (ağırlık;1-2 kg. arası, ambalajlı)

  

200190650025   Yeşil zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (ağırlık;2-5 kg. arası, ambalajlı)

  

200190650029   Yeşil zeytin; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş (Diğerleri)

  

20019070           Tatlı biber; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş

  

200190700000   Tatlı biber; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş

  

20019092           Tropikal meyvalar ve palm meyvesi içi; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve

edilmiş

  

200190920011   Palm meyvesi içi; sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

200190920019   Diğer tropikal ve diğer sert kabuklu tropikal meyvalar; sirke veya asetik asitle hazırlanmış

veya konserve edilmiş

  

20019097           Diğer sebze ve yenilen diğer bitki parçaları; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş

  

200190970011   Salata pancarı (beta vulgaris, candiva) sirke/asetik asitli, konserve edilmiş

  

200190970012   Kırmızı lahana; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş

  

200190970013   Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş



  

200190970014   Soğan; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş

  

200190970018   Diğer sebze ve yenilen diğer bitki parçaları; sirke/asetik asitli, konserve edilmiş

  

2002                   Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

  

200210               Domates (tüm/parça) (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş)

  

20021010           Domates; soyulmuş; tüm/parça halinde, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200210100000   Domates; soyulmuş; tüm/parça halinde, sirkesiz, konserve edilmiş

  

20021090           Domates; diğer, tüm/parça halinde, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200210900000   Domates; diğer, tüm/parça halinde, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200290               Domates; diğer şekilde (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş)

  

20029011           Domates; kuru madde <%12, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200290110000   Domates; kuru madde <%12, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

20029019           Domates; kuru madde <%12, ambalaj =<1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200290190000   Domates; kuru madde <%12, ambalaj =<1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

20029031           Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200290310000   Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

20029039           Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200290390000   Domates; %12=<kuru madde=<%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

20029091           Domates; kuru madde>%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

200290910000   Domates; kuru madde>%30, ambalaj>1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

20029099           Domates; kuru madde>%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  



200290990000   Domates; kuru madde>%30, ambalaj=< 1 kg, sirkesiz, konserve edilmiş

  

2003                   Mantar ve domalan (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış veya konserve edilmiş)

  

200310               Mantarlar (Sirke/Asetik Asitten Başka Usulde Hazır. Konserve)

  

20031020           Agaricus mantar (geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş)

  

200310200000   Agaricus mantar (geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş)

  

20031030           Agaricus mantarlar (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

200310300000   Agaricus mantarlar (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

200390               Mantar, diğer (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

20039010           Domalan; sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

200390100000   Domalan; sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

20039090           Diğer mantarlar; sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

200390900000   Diğer mantarlar; sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş

  

2004                   Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış veya konserve edilmiş)

(dondurulmuş)

  

200410               Patates (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) (dondurulmuş)

  

20041010           Patates; sadece pişirilmiş

  

200410100000   Patates; sadece pişirilmiş

  

20041091           Patates; un, ezme.flokon haldeki müstahzar, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200410911000   Patates; un ve ezme haldeki müstahz, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200410912000   Patates; flokon haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

20041099           Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  



200410990000   Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490               Diğer sebze ve karışımı (sirke/asetik asitten başka usulde hazır.konserve) (dondurulmuş)

  

20049010           Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata); sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490100000   Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata); sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

20049030           Turşuluk lahana, kebere ve zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490300011   Turşuluk lahana; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490300012   Kebereler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490300015   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

200490300016   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (ağırlık;1-2 kg. arası, ambalajlı)

  

200490300017   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (ağırlık;2-5 kg. arası, ambalajlı)

  

200490300019   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (Diğerleri)

  

200490300025   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

200490300026   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (ağırlık;1-2 kg. arası, ambalajlı)

  

200490300027   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (ağırlık;2-5 kg. arası, ambalajlı)

  

200490300029   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş) (Diğerleri)

  

20049050           Taze fasulye/bezelye; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490500011   Bezelye; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490500012   Taze fasulyeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

20049091           Soğanlar; sadece pişirilmiş

  

200490910000   Soğanlar; sadece pişirilmiş

  

20049098           Diğer sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)



  

200490980026   Sebze karışımları sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

200490980028   Diğer sebzeler ve sebze karışımları sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmuş)

  

2005                   Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazırlanmış veya konserve edilmiş)

(dondurulmamış)

  

200510               Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20051000           Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200510000000   Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200520               Patates (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

20052010           Patates; flokon, un, ezme haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200520101000   Patates; un ve ezme haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edil. (dondurulmamış)

  

200520102000   Patates; flokon haldeki müstahzarlar, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20052020           Patates; ince dilinmiş, kızartılmış/fırında pişmiş, sirkesiz/konserve (dondurulmamış)

  

200520200000   Patates; ince dilinmiş, kızartılmış/fırında pişmiş, sirkesiz/konserve (dondurulmamış)

  

20052080           Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200520800000   Patates; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200540               Bezelye (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

20054000           Bezelye (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

200540001000   Bezelye; esası bezelye unu olan müstahz. sirkesiz, konserve ed. (dondurulmamış)

  

200540009000   Bezelye; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200551               Fasulye (kabuksuz) sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20055100           Fasulye (kabuksuz) sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)



  

200551000000   Fasulye (kabuksuz) sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200559               Fasulye/fasulye unu; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20055900           Fasulye/fasulye unu; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200559001000   Fasulye; esası fasulye unu olan müstahz. sirkesiz, konserve edil. (dondurulmamış)

  

200559009000   Fasulye; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200560               Kuşkonmaz; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20056000           Kuşkonmaz; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200560000000   Kuşkonmaz; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200570               Zeytin (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

20057000           Zeytin (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

200570000013   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

200570000014   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (ağırlık;1-2 kg. arası, ambalajlı)

  

200570000015   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (ağırlık;2-5 kg. arası, ambalajlı)

  

200570000019   Siyah zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (Diğerleri)

  

200570000023   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (ağırlık;1 kg.'a kadar, ambalajlı)

  

200570000024   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (ağırlık;1-2 kg. arası, ambalajlı)

  

200570000025   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (ağırlık;2-5 kg. arası, ambalajlı)

  

200570000029   Yeşil zeytin; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) (Diğerleri)

  

200580               Tatlı mısır; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20058000           Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata); sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  



200580000000   Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata); sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200591               Bambu filizi; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20059100           Bambu filizi; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200591000000   Bambu filizi; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200599               Diğer sebze, sebze kar.(sirke, asetik asitten başka şekilde konserve) (dondurulmamış)

  

20059910           Capsicum cinsi meyveler (tatlı biberler, dolmalık biber hariç) sirkesiz, konserve

(dondurulmamış)

  

200599100000   Capsicum cinsi meyveler (tatlı biberler, dolmalık biber hariç) sirkesiz, konserve

(dondurulmamış)

  

20059920           Kebereler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200599200000   Kebereler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20059930           Enginarlar; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200599300000   Enginarlar; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20059950           Sebze karışımları; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200599500011   Havuç ve fasulye karışımı; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200599500019   Diğer sebze karışımları; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20059960           Turşuluk lahanalar; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200599600000   Turşuluk lahanalar; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

20059980           Diğer sebzeler ve sebze karışımları; sirke veya asetik asitten başka yöny.hazırlanmış veya

kons.edilmiş, dondurulmamış

  

200599800000   Diğer sebzeler ve sebze karışımları; sirke veya asetik asitten başka yöny.hazırlanmış veya

kons.edilmiş, dondurulmamış

  

2006                   Sebze, meyve, meyve kabukları ve diğer bitki parçası (şekerle konserve edilmiş)



  

200600               Sebze, meyve, meyve kabukları ve diğer bitki parçası (şekerle konserve edilmiş)

  

20060010           Zencefil; şekerle konserve edilmiş, susuz, üstü şekerle kaplı, kristalleşmiş

  

200600100000   Zencefil; şekerle konserve edilmiş, susuz, üstü şekerle kaplı, kristalleşmiş

  

20060031           Kiraz (vişne dahil) şeker oranı>%13, susuz, üstü şekerle kaplı, kristalleşmiş

  

200600310000   Kiraz (vişne dahil) şeker oranı>%13, susuz, üstü şekerle kaplı, kristalleşmiş

  

20060035           Tropikal meyva, sert kab. trop.meyvalar; şeker>%13, susuz, üstü şekerli, kristal

  

200600350000   Tropikal meyva, sert kab. trop.meyvalar; şeker>%13, susuz, üstü şekerli, kristal

  

20060038           Diğer sebze, meyva ve bitki parçaları; şeker>%13, susuz, üstü şekerli, kristalleşmiş

  

200600380000   Diğer sebze, meyva ve bitki parçaları; şeker>%13, susuz, üstü şekerli, kristalleşmiş

  

20060091           Tropikal meyva ve sert kab. tropikal meyvalar; şeker=<%13, susuz, kristalleşmiş

  

200600910000   Tropikal meyva ve sert kab. tropikal meyvalar; şeker=<%13, susuz, kristalleşmiş

  

20060099           Diğer sebze, meyva ve bitki parçaları; şeker oranı=<%13, susuz, üstü şekerle kaplı,

kristalleşmiş

  

200600990000   Diğer sebze, meyva ve bitki parçaları; şeker oranı=<%13, susuz, üstü şekerle kaplı,

kristalleşmiş

  

2007                   Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları (pişirilerek hazırlanmış)

  

200710               Homojenize edilmiş reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları

  

20071010           Homojenize müstahzarlar; şeker oranı>% 13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200710100000   Homojenize müstahzarlar; şeker oranı>% 13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

20071091           Tropikal meyvalar; şeker=<%13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200710910000   Tropikal meyvalar; şeker=<%13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  



20071099           Homojenize müst.; diğer, şeker =<%13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200710990000   Homojenize müst.; diğer, şeker =<%13, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200791               Turunçgillerin reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları

  

20079110           Turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200791100011   Turunçgil reçelleri; şeker >%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200791100012   Turunçgil marmelatı; şeker>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200791100019   Turunçgiller; diğer, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

20079130           Turunçgiller; %13 <şeker or.=<% 30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200791300000   Turunçgiller; %13 <şeker or.=<% 30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

20079190           Diğer turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, ilave şeker içersin içermesin

  

200791900011   Diğer turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, diyabetik olanlar

  

200791900019   Diğer turunçgiller; pişirilerek hazırlanmış, diğerleri

  

200799               Diğer reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları

  

20079910           Erik püresi ve pastları; ambalaj>100 kg, şeker oranı>% 30, pişirilerek hazırlanmış, ilave

şekerli/şekersiz

  

200799100000   Erik püresi ve pastları; ambalaj>100 kg, şeker oranı>% 30, pişirilerek hazırlanmış, ilave

şekerli/şekersiz

  

20079920           Kestane pastları/püresi; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799200011   Kestane püresi; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799200012   Kestane pastları; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

20079931           Kiraz püresi ve pastları (vişne dahil) şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave

şekerli/şekersiz

  



200799310000   Kiraz püresi ve pastları (vişne dahil) şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave

şekerli/şekersiz

  

20079933           Çilek püresi ve pastları; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799330000   Çilek püresi ve pastları; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

20079935           Ahududu püresi ve pastları; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799350000   Ahududu püresi ve pastları; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

20079939           Diğer meyve ve sert kab.meyve püresi ve pastları; şeker>%30, pişirilerek hazırlan.

  

200799390011   Pekmezler; şeker oranı>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799390019   Diğer meyva ve sert kab.meyva püresi ve pastları; şeker>%30, pişirilerek hazırlanmış, ilave

şekerli/şekersiz

  

20079950           Diğer meyve püresi ve pastları; %13 <şeker=<%30, pişirilmiş, ilave şekerli/şekersiz

  

200799500011   Elma püresi (komposto dahil) %13 <şeker=<%30, pişirilmiş, ilave şekerli/şekersiz

  

200799500019   Diğer meyva püresi ve pastları; %13 <şeker=<%30, pişirilmiş, ilave şekerli/şekersiz

  

20079993           Püre ve paktlar; tropikal meyve ve sert kabuklu tropik.meyvelerden; pişir.hazırlanmış, ilave

şekerli/şekersiz

  

200799930000   Püre ve paktlar; tropikal meyve ve sert kabuklu tropik.meyvelerden; pişir.hazırlanmış, ilave

şekerli/şekersiz

  

20079997           Diğer püreler ve paktlar; pişirilerek hazırlanmış, ilave şeker içersin içermesin

  

200799970013   Diğer püreler ve pastalar; pişirilerek hazırlanmış, diyabetik olanlar

  

200799970014   Fındık püresi (füre); pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799970015   Elma püresi (komposto dahil); pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799970016   Kayısı püresi; pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz

  

200799970017   Erik püresi; pişirilerek hazırlanmış, ilave şekerli/şekersiz



  

200799970018   Diğer püreler ve pastalar; pişirilerek hazırlanmış, diğerleri, ilave şekerli/şekersiz

  

2008                   Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının

konserveleri

  

200811               Yer fıstığı konserveleri

  

20081110           Yer fıstığı ezmesi (hamur halde) konserve

  

200811100000   Yer fıstığı ezmesi (hamur halde) konserve

  

20081191           Yer fıstığı (ambalaj>1 kg, konserve)

  

200811910000   Yer fıstığı (ambalaj>1 kg, konserve)

  

20081196           Yer fıstığı (kavrulmuş, ambalaj =<1 kg, konserve)

  

200811960000   Yer fıstığı (kavrulmuş, ambalaj =<1 kg, konserve)

  

20081198           Yer fıstığı (diğer, ambalaj =<1 kg, konserve)

  

200811980000   Yer fıstığı (diğer, ambalaj =<1 kg, konserve)

  

200819               Diğer sert kabuklu meyve ve karışımlarının konserveleri

  

20081911           Sert kabuklu tropikal meyvalar; ambalaj>1 kg, tropikal meyva oranı =>% 50

  

200819110000   Sert kabuklu tropikal meyvalar; ambalaj>1 kg, tropikal meyva oranı =>% 50

  

20081913           Kavrulmuş bademler ve şam fıstıkları; ambalaj >1 kg

  

200819130011   Bademler; ambalaj >1 kg

  

200819130012   Antep fıstıkları; ambalaj >1 kg

  

20081919           Diğer sert kabuklu meyveler ve tohumlar; ambalaj >1 kg

  

200819190011   Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)ambalaj >1 kg

  

200819190012   Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)ambalaj >1 kg



  

200819190013   Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık; ambalaj >1 kg

  

200819190014   Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz)ambalaj >1 kg

  

200819190015   Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık; ambalaj >1 kg

  

200819190016   Beyazlatılmış kabuksuz fındık; ambalaj >1 kg

  

200819190017   Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık; ambalaj >1 kg

  

200819190018   Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)ambalaj >1 kg

  

200819190021   Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları; ambalaj >1 kg

  

200819190029   Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar; ambalaj >1 kg

  

200819190031   Leblebi; ambalaj >1 kg

  

200819190032   Fındık krokan; ambalaj >1 kg

  

200819190039   Krokanlar; diğer, ambalaj >1 kg

  

200819190041   Tahin; ambalaj >1 kg

  

200819190049   Diğer sert kabuklu meyvalar ve tohumlar; ambalaj >1 kg

  

20081991           Diğer sert kabuklu meyvalar; ambalaj=<1 kg, tropikal meyve oranı =>% 50

  

200819910000   Diğer sert kabuklu meyvalar; ambalaj=<1 kg, tropikal meyve oranı =>% 50

  

20081993           Bademler ve Antep fıstıkları; kavrulmuş sert kabuklu, ambalaj=<1 kg

  

200819930011   Bademler; kavrulmuş sert kabuklu, ambalaj=<1 kg

  

200819930012   Antep fıstıkları; kavrulmuş sert kabuklu, ambalaj=<1 kg

  

20081995           Diğer meyveler ve yenilen diğer bitkiler; ambalaj=<1 kg

  

200819950011   Fındık; kıyılmış (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) ambalaj=< 1 kg

  



200819950012   Fındık; dilinmiş (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) ambalaj=< 1 kg

  

200819950013   Fındık; kavrulmuş (bütün haldeki kabuksuz fındık) ambalaj=<1 kg

  

200819950014   Fındık; kavrulmuş, kabuklu (tuzlu ve tuzsuz) ambalaj=<1 kg

  

200819950015   Fındık; yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz; ambalaj=<1 kg

  

200819950016   Fındık; beyazlatılmış kabuksuz; ambalaj=<1 kg

  

200819950017   Fındık; diğer kavrulmuş kabuksuz; ambalaj=<1 kg

  

200819950018   Fındık; kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz (çıkıntısı ayrılmamış)ambalaj=<1 kg

  

200819950021   Fındık; beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları; ambalaj=<1 kg

  

200819950029   Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar; ambalaj=<1 kg

  

200819950031   Leblebi; ambalaj=<1 kg

  

200819950032   Fındık krokan; ambalaj=<1 kg

  

200819950039   Krokanlar; diğer, ambalaj=<1 kg

  

200819950041   Tahin; ambalaj<1 kg

  

200819950049   Diğer sert kabuklu meyvalar ve tohumlar; ambalaj=<1 kg

  

20081999           Diğer meyvalar ve yenilen diğer bitkiler; kavrulmamış; ambalaj=<1 kg

  

200819990000   Diğer meyvalar ve yenilen diğer bitkiler; kavrulmamış; ambalaj=<1 kg

  

200820               Ananas konserveleri

  

20082011           Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1kg, şeker oranı>% 17

  

200820110000   Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1kg, şeker oranı>% 17

  

20082019           Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer

  

200820190000   Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer



  

20082031           Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, şeker oranı>% 19

  

200820310000   Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, şeker oranı>% 19

  

20082039           Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, diğer

  

200820390000   Ananas; ilave alkol içeren, ambalaj=<1kg, diğer

  

20082051           Ananas; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 17

  

200820510000   Ananas; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 17

  

20082059           Ananas; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, diğer

  

200820590000   Ananas; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, diğer

  

20082071           Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, şeker oranı>% 19

  

200820710000   Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, şeker oranı>% 19

  

20082079           Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, diğer

  

200820790000   Ananas; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj =<1 kg, diğer

  

20082090           Ananas; ilave alkol ve şeker içermeyen

  

200820900000   Ananas; ilave alkol ve şeker içermeyen

  

200830               Turunçgil konserveleri

  

20083011           Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200830110000   Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20083019           Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

  

200830190000   Turunçgil; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

  

20083031           Turunçgil; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  



200830310000   Turunçgil; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20083039           Turunçgil; ilave alkol içeren, alkol derecesi>% 11, 85; şeker oranı=<% 9

  

200830390000   Turunçgil; ilave alkol içeren, alkol derecesi>% 11, 85; şeker oranı=<% 9

  

20083051           Greyfurt dilimi; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg

  

200830510000   Greyfurt dilimi; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg

  

20083055           Mandarin, klemantin, Vikingler vb.; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

  

200830550000   Mandarin, klemantin, Vikingler vb.; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

  

20083059           Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg

  

200830590000   Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg

  

20083071           Greyfurt dilimleri; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg

  

200830710000   Greyfurt dilimleri; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg

  

20083075           Mandarinler, klemantinler, Vikingler vb.; ilave alkolsüz/şekerli, ambalaj=<1 kg

  

200830750000   Mandarinler, klemantinler, Vikingler vb.; ilave alkolsüz/şekerli, ambalaj=<1 kg

  

20083079           Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg

  

200830790000   Turunçgil; diğer, ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg

  

20083090           Turunçgil; ilave alkol ve şeker içermeyen, ambalaj

  

200830900000   Turunçgil; ilave alkol ve şeker içermeyen, ambalaj

  

200840               Armut konserveleri

  

20084011           Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol derecesi =<% 11, 85

  

200840110000   Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol derecesi =<% 11, 85

  

20084019           Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer



  

200840190000   Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

  

20084021           Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200840210000   Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20084029           Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

200840290000   Armut; ilave alkol içeren, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

20084031           Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

  

200840310000   Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

  

20084039           Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, diğer

  

200840390000   Armut; ilave alkol içeren, ambalaj=<1 kg, diğer

  

20084051           Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 13

  

200840510000   Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 13

  

20084059           Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, diğer

  

200840590000   Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj>1 kg, diğer

  

20084071           Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

  

200840710000   Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

  

20084079           Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, diğer

  

200840790000   Armut; ilave alkolsüz, ilave şeker içeren, ambalaj=<1 kg, diğer

  

20084090           Armut; ilave alkol ve şeker içermeyen

  

200840900000   Armut; ilave alkol ve şeker içermeyen

  

200850               Kayısı (zerdali dahil) konserveleri

  



20085011           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol=<% 11, 85

  

200850110000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol=<% 11, 85

  

20085019           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

  

200850190000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

  

20085031           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200850310000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20085039           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

200850390000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

20085051           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>%15

  

200850510000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>%15

  

20085059           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer

  

200850590000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer

  

20085061           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, şeker>% 13

  

200850610000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, şeker>% 13

  

20085069           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, diğer

  

200850690000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, diğer

  

20085071           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg, şeker>% 15

  

200850710000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg, şeker>% 15

  

20085079           Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg, diğer

  

200850790000   Kayısı (zerdali dahil) ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg, diğer

  

20085092           Kayısı (zerdali dahil); ilave alkolsüz ve şekersiz, ambalaj =>5 kg



  

200850920000   Kayısı (zerdali dahil); ilave alkolsüz ve şekersiz, ambalaj =>5 kg

  

20085098           Kayısılar (zerdali dahil); konserve edilmiş, ilave alkol ve ilave şeker içermeyen, net

muhteva < 5kg

  

200850980000   Kayısılar (zerdali dahil); konserve edilmiş, ilave alkol ve ilave şeker içermeyen, net

muhteva < 5kg

  

200860               Kiraz (vişne dahil) konserveleri

  

20086011           Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200860110000   Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20086019           Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

  

200860190000   Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

  

20086031           Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200860310000   Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20086039           Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

200860390000   Kiraz (vişne dahil) ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

20086050           Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

  

200860500000   Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

  

20086060           Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj < 1 kg

  

200860600000   Kiraz (vişne dahil) alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj < 1 kg

  

20086070           Kiraz (vişne dahil); alkolsüz, şekersiz, ambalaj => 4, 5 kg

  

200860700000   Kiraz (vişne dahil); alkolsüz, şekersiz, ambalaj => 4, 5 kg

  

20086090           Kiraz (vişne dahil); alkolsüz, şekersiz, ambalaj < 4, 5 kg

  



200860900000   Kiraz (vişne dahil); alkolsüz, şekersiz, ambalaj < 4, 5 kg

  

200870               Şeftali konserveleri

  

20087011           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200870110000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20087019           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

  

200870190000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, şeker>%13, diğer

  

20087031           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200870310000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20087039           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

200870390000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj>1 kg, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

20087051           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

  

200870510000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, şeker oranı>% 15

  

20087059           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer

  

200870590000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkollü, ambalaj=<1 kg, diğer

  

20087061           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 13

  

200870610000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, şeker oranı>% 13

  

20087069           Şeftali (nektarin dahil); ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, diğer

  

200870690000   Şeftali (nektarin dahil); ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg, diğer

  

20087071           Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, şeker oranı>% 15

  

200870710000   Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, şeker oranı>% 15

  

20087079           Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, diğer



  

200870790000   Şeftali; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg, diğer

  

20087092           Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg

  

200870920000   Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg

  

20087098           Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj <5 kg

  

200870980000   Şeftali; ilave alkol ve şekersiz, ambalaj <5 kg

  

200880               Çilek konserveleri

  

20088011           Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200880110000   Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20088019           Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

  

200880190000   Çilek; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 9, diğer

  

20088031           Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

200880310000   Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi=<% 11, 85

  

20088039           Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

200880390000   Çilek; ilave alkol içeren, diğer, alkol derecesi>% 11, 85

  

20088050           Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

  

200880500000   Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg

  

20088070           Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg

  

200880700000   Çilek; ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj=<1 kg

  

20088090           Çilek; ilave alkolsüz ve şekersiz

  

200880900000   Çilek; ilave alkolsüz ve şekersiz

  



200891               Palm meyvesi içi konserveleri

  

20089100           Palm meyvesi içi konserveleri

  

200891000000   Palm meyvesi içi konserveleri

  

200893               Yaban mersini; konserve edilmiş

  

20089311           Yaban mersini; alkol derecesi <= %11.85, şeker > %9, konserve edilmiş

  

200893110000   Yaban mersini; alkol derecesi <= %11.85, şeker > %9, konserve edilmiş

  

20089319           Yaban mersini; alkol derecesi > %11.85, şeker > %9, konserve edilmiş

  

200893190000   Yaban mersini; alkol derecesi > %11.85, şeker > %9, konserve edilmiş

  

20089321           Yaban mersini; alkol derecesi <= %11.85, şeker <= %9, konserve edilmiş

  

200893210000   Yaban mersini; alkol derecesi <= %11.85, şeker <= %9, konserve edilmiş

  

20089329           Yaban mersini; alkol derecesi > %11.85, şeker <= %9, konserve edilmiş

  

200893290000   Yaban mersini; alkol derecesi > %11.85, şeker <= %9, konserve edilmiş

  

20089391           Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, net muhteva > 1 kg'lık ambalajda,

konserve edilmiş

  

200893910000   Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, net muhteva > 1 kg'lık ambalajda,

konserve edilmiş

  

20089393           Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, net muhteva <= 1 kg'lık

ambalajda, konserve edilmiş

  

200893930000   Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içeren, net muhteva <= 1 kg'lık

ambalajda, konserve edilmiş

  

20089399           Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içermeyen, konserve edilmiş

  

200893990000   Yaban mersini; ilave alkol içermeyen, ilave şeker içermeyen, konserve edilmiş

  

200897               Konserve edilmiş karışımlar



  

20089712           Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= % 50 tropikal meyva içeren, alkol

derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9

  

200897120000   Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= % 50 tropikal meyva içeren, alkol

derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9

  

20089714           Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9

  

200897140000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9

  

20089716           Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= % 50 tropikal meyva içeren, alkol

derecesi > %11.85, şeker oranı > %9

  

200897160000   Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= % 50 tropikal meyva içeren, alkol

derecesi > %11.85, şeker oranı > %9

  

20089718           Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi > %11.85, şeker oranı > %9

  

200897180000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi > %11.85, şeker oranı > %9

  

20089732           Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi

<=%11.85, şeker oranı > %9

  

200897320000   Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi

<=%11.85, şeker oranı > %9

  

20089734           Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9, ilave alkol

içeren

  

200897340000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi <=%11.85, şeker oranı > %9, ilave alkol

içeren

  

20089736           Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi

>%11.85, şeker oranı > %9

  

200897360000   Konserve edilmiş karışımlar; ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, alkol derecesi

>%11.85, şeker oranı > %9

  

20089738           Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi >%11.85, şeker oranı > %9, ilave alkol

içeren



  

200897380000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; alkol derecesi >%11.85, şeker oranı > %9, ilave alkol

içeren

  

20089751           Konserve edilmiş karışımlar;ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, > 1kg, ilave

şekerli, ilave alkol içermeyen

  

200897510000   Konserve edilmiş karışımlar;ağırlık itibariyle >= %50 tropikal meyva içeren, > 1kg, ilave

şekerli, ilave alkol içermeyen

  

20089759           Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva > 1kg, ilave şeker içeren, ilave alkol

içermeyen

  

200897590000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva > 1kg, ilave şeker içeren, ilave alkol

içermeyen

  

20089772           Konserve edilmiş karışımlar;ağırlık itibariyle >=%50 tropikal meyva içeren, <= 1kg, ilave

şekerli, ilave alkol içermeyen

  

200897720000   Konserve edilmiş karışımlar;ağırlık itibariyle >=%50 tropikal meyva içeren, <= 1kg, ilave

şekerli, ilave alkol içermeyen

  

20089774           Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva <= 1kg, ilave şeker içeren, ilave alkol

içermeyen

  

200897740000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva <= 1kg, ilave şeker içeren, ilave alkol

içermeyen

  

20089776           Konserve edilmiş diğer karışımlar; tropikal meyva >= %50, ilave şeker içeren, ilave alkol

içermeyen

  

200897760000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; tropikal meyva >= %50, ilave şeker içeren, ilave alkol

içermeyen

  

20089778           Konserve edilmiş diğer karışımlar; ilave şeker içeren, ilave alkol içermeyen

  

200897780000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; ilave şeker içeren, ilave alkol içermeyen

  

20089792           Konserve edilmiş diğer karışımlar; tropikal meyva >=%50, >= 5kg, ilave şeker içermeyen,

ambalajlı, ilave alkol içermeyen

  



200897920000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; tropikal meyva >=%50, >= 5kg, ilave şeker içermeyen,

ambalajlı, ilave alkol içermeyen

  

20089793           Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva >= 5kg, ilave şeker içermeyen, ambalajlı,

ilave alkol içermeyen

  

200897930000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva >= 5kg, ilave şeker içermeyen, ambalajlı,

ilave alkol içermeyen

  

20089794           Konserve edilmiş diğer karışımlar;tropikal meyva >= %50, 4.5kg<=muhteva<5kg, ilave

şeker yok, ilave alkol yok, ambalajlı

  

200897940000   Konserve edilmiş diğer karışımlar;tropikal meyva >= %50, 4.5kg<=muhteva<5kg, ilave

şeker yok, ilave alkol yok, ambalajlı

  

20089796           Konserve edilmiş diğer karışımlar; 4.5kg <= net muhteva < 5kg, ilave şeker içermeyen,

ambalajlı, ilave alkol içermeyen

  

200897960000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; 4.5kg <= net muhteva < 5kg, ilave şeker içermeyen,

ambalajlı, ilave alkol içermeyen

  

20089797           Konserve edilmiş diğer karışımlar;tropikal meyva >=%50, net muhteva < 4.5kg, ilave şeker

yok, ilave alkol yok, ambalajlı

  

200897970000   Konserve edilmiş diğer karışımlar;tropikal meyva >=%50, net muhteva < 4.5kg, ilave şeker

yok, ilave alkol yok, ambalajlı

  

20089798           Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva < 4.5kg, ilave şeker içermeyen, ambalajlı,

ilave alkol içermeyen

  

200897980000   Konserve edilmiş diğer karışımlar; net muhteva < 4.5kg, ilave şeker içermeyen, ambalajlı,

ilave alkol içermeyen

  

200899               Diğer meyve, yemiş, bitki parçaları konserveleri

  

20089911           Zencefil; ilave alkol içeren, alkol derecesi =<% 11, 85

  

200899110000   Zencefil; ilave alkol içeren, alkol derecesi =<% 11, 85

  

20089919           Zencefil; ilave alkol içeren, diğer

  



200899190000   Zencefil; ilave alkol içeren, diğer

  

20089921           Üzümler; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 13

  

200899210000   Üzümler; ilave alkol içeren, şeker oranı>% 13

  

20089923           Üzümler; ilave alkol içeren, diğer

  

200899230000   Üzümler; ilave alkol içeren, diğer

  

20089924           Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85)

  

200899240000   Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85)

  

20089928           Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85)

  

200899280000   Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol=<%11, 85)

  

20089931           Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

  

200899310000   Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

  

20089934           Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

  

200899340000   Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker>% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

  

20089936           Tropikal meyveler (ilave alkol içeren, şeker=<% 9, alkol derecesi=<% 11, 85)

  

200899360000   Tropikal meyveler (ilave alkol içeren, şeker=<% 9, alkol derecesi=<% 11, 85)

  

20089937           Diğer meyveler (ilave alkol içeren, şeker>%9, alkol derecesi=<% 11, 85)

  

200899370000   Diğer meyveler (ilave alkol içeren, şeker>%9, alkol derecesi=<% 11, 85)

  

20089938           Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

  

200899380000   Tropikal meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

  

20089940           Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol derecesi>% 11, 85)

  

200899400000   Diğer meyveler (ilave alkollü, şeker oranı=<% 9, alkol derecesi>% 11, 85)



  

20089941           Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

  

200899410000   Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

  

20089943           Üzümler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

  

200899430000   Üzümler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

  

20089945           Erikler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

  

200899450000   Erikler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj>1 kg)

  

20089948           Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg)

  

200899480000   Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg)

  

20089949           Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg)

  

200899490000   Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj >1 kg)

  

20089951           Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

  

200899510000   Zencefil (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

  

20089963           Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

  

200899630000   Tropikal meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

  

20089967           Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

  

200899670000   Diğer meyveler (ilave alkolsüz, ilave şekerli, ambalaj =<1 kg)

  

20089972           Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg)

  

200899720000   Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj =>5 kg)

  

20089978           Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj <5 kg)

  

200899780000   Erikler (ilave alkol ve şekersiz, ambalaj <5 kg)

  



20089985           Mısır [tatlı mısır (zea mays var.saccharata) hariç]; ilave alkol ve şekersiz

  

200899850000   Mısır [tatlı mısır (zea mays var.saccharata) hariç]; ilave alkol ve şekersiz

  

20089991           Yer elması, tatlı patates vb. yenilen bitki parçaları; nişasta oranı =>%5

  

200899910000   Yer elması, tatlı patates vb. yenilen bitki parçaları; nişasta oranı =>%5

  

20089999           Diğer meyveler, sert kabuklu meyveler, yenilen diğ. bitki parçaları.; ilave alkolsüz/şekersiz

  

200899990000   Diğer meyveler, sert kabuklu meyveler, yenilen diğ. bitki parçaları.; ilave alkolsüz/şekersiz

  

2009                   Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış)

  

200911               Portakal suyu (dondurulmuş)

  

20091111           Portakal suyu (dondurulmuş;brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

  

200911110000   Portakal suyu (dondurulmuş;brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

  

20091119           Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den fazla, diğer)

  

200911190000   Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den fazla, diğer)

  

20091191           Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri =<67, 100 kg için kıymeti =<30 euro, ilave şeker

oranı>%30)

  

200911910000   Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri =<67, 100 kg için kıymeti =<30 euro, ilave şeker

oranı>%30)

  

20091199           Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den az, diğer)

  

200911990000   Portakal suyu (dondurulmuş; brixs değeri 67'den az, diğer)

  

200912               Portakal suyu (dondurulmamış; brixs değeri 20'den az)

  

20091200           Portakal suyu (dondurulmamış; brixs değeri 20'den az)

  

200912000000   Portakal suyu (dondurulmamış; brixs değeri 20'den az)

  

200919               Portakal suyu (diğer hallerde)



  

20091911           Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

  

200919110000   Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

  

20091919           Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, diğer)

  

200919190000   Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçen, diğer)

  

20091991           Portakal suyu (diğer; 20< brix değeri =<67, 100 kg için kıymet=<30 euro ilave şeker

oranı>%30))

  

200919910000   Portakal suyu (diğer; 20< brix değeri =<67, 100 kg için kıymet=<30 euro ilave şeker

oranı>%30))

  

20091998           Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçmeyen, diğer)

  

200919980000   Portakal suyu (diğer; brix değeri 67'yi geçmeyen, diğer)

  

200921               Greyfurt suyu (brixs değeri 20'den az)

  

20092100           Greyfurt suyu (brixs değeri 20'den az)

  

200921000000   Greyfurt suyu (brixs değeri 20'den az)

  

200929               Diğer greyfurt suları

  

20092911           Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

  

200929110000   Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, 100 kg için kıymeti=<30 euro)

  

20092919           Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, diğer)

  

200929190000   Greyfurt suyu (brix değeri 67'yi geçen, diğer)

  

20092991           Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

  

200929910000   Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

  

20092999           Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, diğer)

  



200929990000   Diğer greyfurt suları (brixs değeri; 20-67 olan, diğer)

  

200931               Diğer turunçgil suyu (brix değeri 20'den az)

  

20093111           Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekerli)

  

200931110000   Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekerli)

  

20093119           Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekersiz)

  

200931190000   Diğer meyve suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekersiz)

  

20093151           Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekerli)

  

200931510000   Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekerli)

  

20093159           Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

200931590000   Limon suları (brixs değeri 20'den az, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

20093191           Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekerli)

  

200931910000   Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekerli)

  

20093199           Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

200931990000   Diğer turunçgil suları (brixs< 20, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

200939               Diğer turunçgil suyu (brix değeri 20'den fazla)

  

20093911           Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

  

200939110000   Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

  

20093919           Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, diğer)

  

200939190000   Diğer turunçgil suları (brixs değeri 67'den fazla, diğer)

  

20093931           Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekerli)

  

200939310000   Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekerli)



  

20093939           Diğer turunçgil suları (brixs = 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekersiz)

  

200939390000   Diğer turunçgil suları (brixs = 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla, şekersiz)

  

20093951           Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekeri %30 fazla)

  

200939510000   Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekeri %30 fazla)

  

20093955           Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekeri %30 az)

  

200939550000   Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekeri %30 az)

  

20093959           Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

200939590000   Limon suyu (brixs değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

20093991           Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şekeri %30 fazla)

  

200939910000   Diğer turunçgil suları (brixs= 20-67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şekeri %30 fazla)

  

20093995           Diğer turunçgil suları (brixs= 20 - 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekeri %30 az)

  

200939950000   Diğer turunçgil suları (brixs= 20 - 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekeri %30 az)

  

20093999           Diğer turunçgil suları (brixs 20 - 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şekersiz)

  

200939990000   Diğer turunçgil suları (brixs 20 - 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şekersiz)

  

200941               Ananas suyu (brix değeri 20'den az)

  

20094192           Ananas suyu; brix değeri <=20, ilave şeker içeren

  

200941920000   Ananas suyu; brix değeri <=20, ilave şeker içeren

  

20094199           Ananas suyu (brix değeri 20'den az, diğerleri ve şekersiz)

  

200941990000   Ananas suyu (brix değeri 20'den az, diğerleri ve şekersiz)

  

200949               Ananas suyu (diğerleri)

  



20094911           Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

  

200949110000   Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az)

  

20094919           Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

  

200949190000   Ananas suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

  

20094930           Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla ve şekerli)

  

200949300000   Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan fazla ve şekerli)

  

20094991           Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan fazla şekerli)

  

200949910000   Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan fazla şekerli)

  

20094993           Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan az şekerli)

  

200949930000   Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, %30'dan az şekerli)

  

20094999           Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, şekersiz)

  

200949990000   Ananas suyu (brix değeri 20 - 67, diğerleri, şekersiz)

  

200950               Domates suyu

  

20095010           Domates suyu (ilave şeker içeren)

  

200950100000   Domates suyu (ilave şeker içeren)

  

20095090           Domates suyu (ilave şekersiz)

  

200950900000   Domates suyu (ilave şekersiz)

  

200961               Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az)

  

20096110           Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla)

  

200961100000   Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla)

  

20096190           Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan az)



  

200961900000   Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan az)

  

200969               Üzüm suyu (diğerleri)

  

20096911           Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

  

200969110000   Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

  

20096919           Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

  

200969190000   Üzüm suyu (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

  

20096951           Üzüm suyu (30<brix değeri =<67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, konsantre edilmiş)

  

200969510000   Üzüm suyu (30<brix değeri =<67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, konsantre edilmiş)

  

20096959           Üzüm suyu (30<brix değeri =<67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, diğer hallerde)

  

200969590000   Üzüm suyu (30<brix değeri =<67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, diğer hallerde)

  

20096971           Üzüm suyu (brix= 30-67, 100 kg için değer<18 euro, şeker> %30, konsantreli)

  

200969710000   Üzüm suyu (brix= 30-67, 100 kg için değer<18 euro, şeker> %30, konsantreli)

  

20096979           Üzüm suyu (brix 30-67, 100 kg için değer< 18 euro, şeker> %30, konsantresiz)

  

200969790000   Üzüm suyu (brix 30-67, 100 kg için değer< 18 euro, şeker> %30, konsantresiz)

  

20096990           Üzüm suyu (brix değeri 30-67, 100 kg için değer 18 euro'dan az, şekeri %30'dan az, diğer)

  

200969900000   Üzüm suyu (brix değeri 30-67, 100 kg için değer 18 euro'dan az, şekeri %30'dan az, diğer)

  

200971               Elma suyu (brix değeri 20'den az)

  

20097120           Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekerli)

  

200971200000   Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekerli)

  

20097199           Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekersiz)

  



200971990000   Elma suyu (brix değeri 20'den az, diğer, şekersiz)

  

200979               Elma suyu (diğerleri)

  

20097911           Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

  

200979110000   Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

  

20097919           Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, diğer)

  

200979190000   Elma suyu (brix değeri 67'den fazla, diğer)

  

20097930           Elma suyu (20<brix değeri= < 67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, şekerli)

  

200979300000   Elma suyu (20<brix değeri= < 67, 100 kg için kıymeti 18 euro'dan fazla, şekerli)

  

20097991           Elma suyu (20<brix değeri= < 67, diğerleri, şeker oranı %30'u geçen)

  

200979910000   Elma suyu (20<brix değeri= < 67, diğerleri, şeker oranı %30'u geçen)

  

20097998           Elma suyu (20<brix değeri= < 67, diğerleri, şeker oranı %30'u geçmeyen)

  

200979980000   Elma suyu (20<brix değeri =<67, 100 kg için kıymeti=<18 euro, şeker oranı=<%30)

  

200981               Yaban Mersini suyu

  

20098111           Yaban Mersini suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <= 30 Avro

  

200981110000   Yaban Mersini suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <= 30 Avro

  

20098119           Yaban Mersini suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti > 30 Avro

  

200981190000   Yaban Mersini suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti > 30 Avro

  

20098131           Yaban Mersini suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti > 30 Avro, ilave

şeker içeren

  

200981310000   Yaban Mersini suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti > 30 Avro, ilave

şeker içeren

  

20098151           Yaban Mersini diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker > %30



  

200981510000   Yaban Mersini diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker > %30

  

20098159           Yaban Mersini diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker <= %30

  

200981590000   Yaban Mersini diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker <= %30

  

20098195           Yaban Mersini (vaccinium macrocarpon türü) suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker

içermeyen

  

200981950000   Yaban Mersini (vaccinium macrocarpon türü) suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker

içermeyen

  

20098199           Diğer yaban Mersini suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

200981990000   Diğer yaban Mersini suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

200989               Diğer meyvaların suları

  

20098911           Armut suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=22 Avro

  

200989110000   Armut suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=22 Avro

  

20098919           Armut suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >22 Avro

  

200989190000   Armut suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >22 Avro

  

20098934           Tropikal meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=30 Avro

  

200989340000   Tropikal meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=30 Avro

  

20098935           Diğer meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=30 Avro

  

200989350000   Diğer meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti <=30 Avro

  

20098936           Tropikal meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro

  

200989360000   Tropikal meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro

  

20098938           Diğer meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro

  



200989380000   Diğer meyvaların suyu; brix değeri > 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro

  

20098950           Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >18 Avro, ilave

şeker içeren

  

200989500000   Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >18 Avro, ilave

şeker içeren

  

20098961           Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker oranı > %30

  

200989610000   Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker oranı > %30

  

20098963           Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker oranı <= %30

  

200989630000   Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker oranı <= %30

  

20098969           Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyenler

  

200989690000   Armutun diğer suyu; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyenler

  

20098971           Kiraz suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve ilave şeker

içerenler

  

200989710000   Kiraz suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve ilave şeker

içerenler

  

20098973           Tropikal meyvaların suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve

ilave şeker içerenler

  

200989730000   Tropikal meyvaların suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve

ilave şeker içerenler

  

20098979           Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve

ilave şeker içerenler

  

200989790000   Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, net 100 kg agırlık başına kıymeti >30 Avro ve

ilave şeker içerenler

  

20098985           Tropikal meyvaların diğer suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı > %30

  

200989850000   Tropikal meyvaların diğer suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı > %30



  

20098986           Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı > %30

  

200989860000   Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı > %30

  

20098988           Tropikal meyvaların diğer suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı <= %30

  

200989880000   Tropikal meyvaların diğer suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı <= %30

  

20098989           Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı <= %30

  

200989890000   Diğer meyvaların suyu; brix değeri <= 67, şeker oranı <= %30

  

20098996           Kirazın diğer suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

200989960000   Kirazın diğer suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

20098997           Tropikal meyvaların diğer suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

200989970000   Tropikal meyvaların diğer suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

20098999           Diğer meyvaların suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

200989990000   Diğer meyvaların suları; brix değeri <= 67, ilave şeker içermeyen

  

200990               Karışık haldeki meyve ve sebze suları

  

20099011           Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

  

200990110000   Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için kıymeti 22 euro'dan az)

  

20099019           Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

  

200990190000   Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den fazla, diğerleri)

  

20099021           Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix> 67, 100 kg için değer=<30 euro)

  

200990210000   Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix> 67, 100 kg için değer=<30 euro)

  

20099029           Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için değer>30 euro))

  



200990290000   Diğer sebze, meyve suları karışımı (brix değeri 67'den fazla, 100 kg için değer>30 euro))

  

20099031           Elma, armut suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer 18 euro'dan az, şeker oranı> %30)

  

200990310000   Elma, armut suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer 18 euro'dan az, şeker oranı> %30)

  

20099039           Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den az, diğerleri)

  

200990390000   Elma, armut suyu karışımı (brix değeri 67'den az, diğerleri)

  

20099041           Turunçgil, ananas suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, şekerli)

  

200990410000   Turunçgil, ananas suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, şekerli)

  

20099049           Turunçgil, ananas suyu karışı.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, diğer)

  

200990490000   Turunçgil, ananas suyu karışı.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, diğer)

  

20099051           Diğer karışık meyve, sebze suyu karışı.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, şekerli)

  

200990510000   Diğer karışık meyve, sebze suyu karışı.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, şekerli)

  

20099059           Diğer karışık meyve, sebze suyu kar.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, diğerleri)

  

200990590000   Diğer karışık meyve, sebze suyu kar.(brix< 67, 100 kg için değer> 30 euro, diğerleri)

  

20099071           Turunçgil, ananas suyu kar.(brix< 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şeker %30+)

  

200990710000   Turunçgil, ananas suyu kar.(brix< 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şeker %30+)

  

20099073           Turunçgil, ananas suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şeker oranı<

%30)

  

200990730000   Turunçgil, ananas suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer 30 euro'dan az, şeker oranı<

%30)

  

20099079           Turunçgil, ananas suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekersiz)

  

200990790000   Turunçgil, ananas suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekersiz)

  

20099092           Tropikal meyve suyu karışım.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı> %30)



  

200990920000   Tropikal meyve suyu karışım.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı> %30)

  

20099094           Diğer meyve suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı> %30)

  

200990940000   Diğer meyve suyu karış.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı> %30)

  

20099095           Tropikal meyve suyu karışım.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı< %30)

  

200990950000   Tropikal meyve suyu karışım.(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı< %30)

  

20099096           Diğer meyve suyu karışım..(brix<67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı %30'dan az)

  

200990960000   Diğer meyve suyu karışım..(brix<67, 100 kg için değer< 30 euro, şeker oranı %30'dan az)

  

20099097           Tropikal meyve suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekersiz)

  

200990970000   Tropikal meyve suyu karışım(brix< 67, 100 kg için değer< 30 euro, şekersiz)

  

20099098           Diğer meyve suyu karışım..(brix< 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

200990980000   Diğer meyve suyu karışım..(brix< 67, 100 kg için kıymeti 30 euro'dan az, şekersiz)

  

21                       Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet

mamaları, vb.)

  

2101                   Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans, konsantreleri ve müstahzarları

  

210111               Kahve hülasa, esans ve konsantreleri

  

21011100           Kahve hülasa, esans ve konsantreleri

  

210111001000   Kahve hülasası, esans ve konsantreleri; toz halinde

  

210111009000   Kahve hülasası, esans ve konsantreleri; diğer halinde

  

210112               Kahve hülasa, esans ve müstahzarları

  

21011292           Kahve hülasa, esans ve konsantresi esaslı müstahzarlar

  

210112921000   Kahve hülasası ve.esansı ve konsantreleri,esas.müst.; süt yağı <%1, 5; süt proteinleri<%2,

5; sakk.<%5



  

210112929000   Kahve hülasa, esans ve konsantresi esaslı müstahzarlar; diğer

  

21011298           Kahve esaslı müstahzarlar

  

210112981000   Kahve esaslı müst.; yağsız/süt yağı <%1, 5; süt proteinleri <%2, 5; sakk, nişasta<%5

  

210112989000   Kahve esaslı müstahzarlar; diğer

  

210120               Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve müstahzarları

  

21012020           Çay hülasa, esans ve konsantreler

  

210120200011   Çay hülasası

  

210120200019   Çay esans ve konsantreler

  

21012092           Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar

  

210120920000   Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar

  

21012098           Çay ve Paraguay çayı esaslı müstahzarlar; diğer

  

210120980000   Çay ve Paraguay çayı esaslı müstahzarlar; diğer

  

210130               Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer madde vb. konsantreleri

  

21013011           Kavrulmuş hindiba

  

210130110000   Kavrulmuş hindiba

  

21013019           Kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler

  

210130190000   Kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler

  

21013091           Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş hindibadan elde edilenler

  

210130910000   Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş hindibadan elde edilenler

  

21013099           Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddelerden

  



210130990000   Hülasa, esans ve konsantreler; kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddelerden

  

2102                   Mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar

  

210210               Canlı mayalar

  

21021010           Kültür mayaları (canlı)

  

210210100000   Kültür mayaları (canlı)

  

21021031           Ekmekçi mayası; kuru (canlı)

  

210210310000   Ekmekçi mayası; kuru (canlı)

  

21021039           Ekmekçi mayası; diğer (canlı)

  

210210390000   Ekmekçi mayası; diğer (canlı)

  

21021090           Mayalar, diğer (canlı)

  

210210901000   Bira mayası (canlı)

  

210210909000   Mayalar; diğer (canlı)

  

210220               Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar

  

21022011           Mayalar; cansız, tablet, küp vb.şekillerde, ambalajlı ağırlığı=<1 kg

  

210220111000   Bira mayası; cansız, tablet, küp vb.şekillerde, ambalajlı ağırlığı=<1 kg

  

210220119000   Mayalar; diğer, cansız, tablet, küp vb.şekillerde, ambalajlı ağırlığı=<1 kg

  

21022019           Diğer cansız mayalar

  

210220191000   Bira mayası; diğer

  

210220199000   Diğer cansız mayalar

  

21022090           Tek hücreli mikroorganizmalar ve alglar

  

210220901000   Tek hücreli algler



  

210220909000   Tek hücreli mikroorganizmalar; diğer

  

210230               Hazırlanmış kabartma tozları

  

21023000           Hazırlanmış kabartma tozları

  

210230000000   Hazırlanmış kabartma tozları

  

2103                   Soslar ve müstahzarları; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal

  

210310               Soya sosu

  

21031000           Soya sosu

  

210310000000   Soya sosu

  

210320               Domates ketçapı ve diğer domates sosları

  

21032000           Domates ketçapı ve diğer domates sosları

  

210320000000   Domates ketçapı ve diğer domates sosları

  

210330               Hardal unu ve irmiği ve hazır hardal

  

21033010           Hardal unu ve irmiği

  

210330100011   Hardal unu ve irmiği; net ağırlığı 1 kg/daha az olanlar

  

210330100012   Hardal unu ve irmiği; net ağırlığı 1 kg dan fazla olanlar

  

21033090           Hazır hardal

  

210330900000   Hazır hardal

  

210390               Çeşni ve lezzet verici karışımlar

  

21039010           Mango çeşnisi (sıvı halde)

  

210390100000   Mango çeşnisi (sıvı halde)

  



21039030           Aromatik içkiler (% 44, 2 =<alkol derecesi<% 49, 2; şekerli, baharatlı)

  

210390300000   Aromatik içkiler (% 44, 2 =<alkol derecesi<% 49, 2; şekerli, baharatlı)

  

21039090           Diğer çeşni ve lezzet verici karışımlar

  

210390900011   Acı biber sosu

  

210390900012   Çemen

  

210390900013   Harissa sosu

  

210390900018   Çeşni ve lezzet verici diğer karışımlar

  

2104                   Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

  

210410               Çorbalar, et suları ve müstahzarları

  

21041000           Çorbalar, et suları ve müstahzarları

  

210410000011   Et suyu tabletleri

  

210410000012   Çorbalar

  

210410000019   Diğer çorba ve et suyu müstahzarları

  

210420               Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

  

21042000           Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

  

210420000000   Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

  

2105                   Dondurma ve yenilen diğer buzlar

  

210500               Dondurma ve yenilen diğer buzlar

  

21050010           Dondurma ve yenilen buzlar; katı süt yağı<% 3

  

210500101000   Dondurma ve yenilen diğer buzlar; kakao içeren, katı süt yağı<% 3

  

210500109000   Dondurma ve yenilen buzlar; diğer, katı süt yağı<% 3



  

21050091           Dondurma ve yenilen diğer buzlar; % 3 =<katı süt yağı<% 7

  

210500911000   Dondurma ve yenilen diğer buzlar; kakao içeren, % 3 =<katı süt yağı<% 7

  

210500919000   Dondurma ve yenilen diğer buzlar; diğer, % 3 =<katı süt yağı<% 7

  

21050099           Dondurma ve yenilen diğer buzlar; katı süt yağı =>% 7

  

210500991000   Dondurma ve yenilen diğer buzlar; kakao içeren, katı süt yağı =>% 7

  

210500999000   Dondurma ve yenilen diğer buzlar; diğer, katı süt yağı =>% 7

  

2106                   Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları

  

210610               Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler

  

21061020           Prote.gıda müst.; yağsız/süt yağı<% 1, 5, sakk./izogli.=0/=%5, niş./glik.=0/=%5

  

210610200011   Proteinli diyet mamaları; katı süt yağı<% 1, 5; sakkaroz/izoglikoz<%5, nişasta/glikoz<%5

  

210610200019   Proteinli diğer gıda müstahzarları;katı süt yağı<% 1, 5; sakkaroz/izoglikoz<%5,

nişasta/glikoz<%5

  

21061080           Proteinli gıda müstahzarları ve mamalar; diğer

  

210610800011   Proteinli diyet mamaları; diğer

  

210610800019   Proteinli gıda müstahzarları; diğer

  

210690               Diğer gıda müstahzarları

  

21069020           Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku esaslı olanlar hariç)

  

210690200000   Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku esaslı olanlar hariç)

  

21069030           İzoglikoz şurupları

  

210690300000   İzoglikoz şurupları

  

21069051           Laktoz şurubu; tatlandırılmış/renklendirilmiş



  

210690510000   Laktoz şurubu; tatlandırılmış/renklendirilmiş

  

21069055           Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu; tatlandırılmış/renklendirilmiş

  

210690550000   Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu; tatlandırılmış/renklendirilmiş

  

21069059           Tatlandırılmış/renklendirilmiş şeker şurupları; diğer

  

210690590000   Tatlandırılmış/renklendirilmiş şeker şurupları; diğer

  

21069092           Diğer gıda müstahzarları; katı süt yağı<% 1, 5; sakkaroz/izoglikoz<%5, nişasta/glikoz<%5

  

210690920000   Diğer gıda müstahzarları; katı süt yağı<% 1, 5; sakkaroz/izoglikoz<%5, nişasta/glikoz<%5

  

21069098           Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları

  

210690980012   Koko tozu

  

210690980013   Koku komprimeleri

  

210690980014   Jöleler

  

210690980015   Emülgatörler

  

210690980016   Diğer diyet mamaları

  

210690980019   Tarifenin başka yerinde bulunmayan diğer gıda müstahzarları

  

22                       Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

  

2201                   Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

220110               Mineral ve gazlı sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

22011011           Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

220110110000   Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

22011019           Tabii mineral sular; diğer (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  



220110190000   Tabii mineral sular; diğer (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

22011090           Diğer mineral ve gazlı sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

220110900000   Diğer mineral ve gazlı sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

220190               Diğer sular (tatlandırıcı maddeler katılmamış, lezzetlendirilmemiş)

  

22019000           Diğer sular (tatlandırıcı maddeler katılmamış, lezzetlendirilmemiş)

  

220190000011   İçme suyu (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

220190000019   Diğer tabii ve suni mineral sular, buz ve kar (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

2202                   Sular (mineral ve gazlı sular dahil) ve alkolsüz diğer içecekler (tatlandırıcılı,

lezzetlendirilmiş)

  

220210               Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) alkolsüz diğer içecekler (meyve suyu hariç)

  

22021000           Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) alkolsüz diğer içecekler (meyve suyu hariç)

  

220210000011   Sade gazozlar (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

220210000012   Meyveli gazozlar (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

220210000013   Kolalı gazozlar (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

220210000019   Diğer tabii ve mineral sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

220290               Diğer sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

22029010           Sular (diğer, 04.01; 04.04'deki ürünleri/bunlardan elde edilen katı yağı içermeyen)

  

220290100011   Alkolsüz bira (04.01; 04.04'deki ürünleri/bunlardan elde edilen, katı yağı içermeyen)

  

220290100019   Sular; diğer (04.01; 04.04'deki ürünleri/bunlardan elde edilen katı yağı içermeyen)

  

22029091           Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı <% 0, 2)

  

220290910000   Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı <% 0, 2)

  



22029095           Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen % 0, 2 =<katı yağ oranı <% 2)

  

220290950000   Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen % 0, 2 =<katı yağ oranı <% 2)

  

22029099           Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı =>% 2)

  

220290990000   Sular (04.01; 04.04'deki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı =>% 2)

  

2203                   Biralar (malttan)

  

220300               Biralar (malttan)

  

22030001           Bira (malttan) şişede (muhtevası 10 litre < olan kaplarda)

  

220300010000   Bira (malttan) şişede (muhtevası 10 litre < olan kaplarda)

  

22030009           Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre < olan kaplarda)

  

220300090000   Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre < olan kaplarda)

  

22030010           Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre >olan kaplarda)

  

220300100000   Bira (malttan) diğer (muhtevası 10 litre >olan kaplarda)

  

2204                   Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası

  

220410               Köpüklü şaraplar

  

22041011           Şampanya; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar

  

220410110000   Şampanya; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar

  

22041091           Asti köpüklü şarap; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar

  

220410910000   Asti köpüklü şarap; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar

  

22041093           Suni veya tabii köpüklü şaraplar; korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:

  

220410930011   Şarap; Taze üzümden, suni köpüklü, korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar

  

220410930012   Şarap; Taze üzümden, tabii köpüklü,korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar



  

22041094           Şarap; Taze üzümden, köpüklü, korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar

  

220410940000   Şarap; Taze üzümden, köpüklü, korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar

  

22041096           Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) köpüklü şaraplar

  

220410960000   Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) köpüklü şaraplar

  

22041098           Taze üzümden diğer köpüklü şaraplar

  

220410980000   Taze üzümden diğer köpüklü şaraplar

  

220421               Diğer şarap ve üzün şırası (durdurulmuş)-muhtevası 2 litre/daha az kaplarda

  

22042106           Şarap; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar; muhtevası =<2 litre

  

220421060000   Şarap; Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar; muhtevası =<2 litre

  

22042107           Şarap; Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar; muhtevası =<2 litre

  

220421070000   Şarap; Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar; muhtevası =<2 litre

  

22042108           Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar; muhtevası =<2 litre

  

220421080000   Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar; muhtevası =<2 litre

  

22042109           Diğer şaraplar; muhtevası =<2 litre

  

220421090000   Diğer şaraplar; muhtevası =<2 litre

  

22042111           Alsace şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421110000   Alsace şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042112           Bordeaux şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421120000   Bordeaux şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt



  

22042113           Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421130000   Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042117           Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421170000   Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042118           Mosel - Saar - Ruwer şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421180000   Mosel - Saar - Ruwer şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042119           Pfalz şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421190000   Pfalz şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042122           Rheinhessen şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421220000   Rheinhessen şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042123           Tokay şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421230000   Tokay şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042124           Lazio (Latium) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421240000   Lazio (Latium) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt



  

22042126           Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421260000   Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042127           Trentino, Alto Adige ve Friuli şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

  

220421270000   Trentino, Alto Adige ve Friuli şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

  

22042128           Veneto şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421280000   Veneto şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042132           Vinho Verde şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421320000   Vinho Verde şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042134           Penedés şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421340000   Penedés şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042136           Rioja şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421360000   Rioja şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042137           Valencia şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421370000   Valencia şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt



  

22042138           Diğer şaraplar; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421380000   Diğer şaraplar; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042142           Bordeaux şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421420000   Bordeaux şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042143           Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol<=%15, muht.<=2Lt

  

220421430000   Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol<=%15, muht.<=2Lt

  

22042144           Beaujotais şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421440000   Beaujotais şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042146           Cotes du Rhone şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421460000   Cotes du Rhone şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042147           Languedoc-Roussillon şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de

üretilmiş, alko <=%15,muht.<=2Lt

  

220421470000   Languedoc-Roussillon şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de

üretilmiş, alko <=%15,muht.<=2Lt

  

22042148           Val de Loire (Loire Valley) şarabı; beyaz dışında,korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de

üretilmiş, alkol<=%15, muht.<=2Lt

  

220421480000   Val de Loire (Loire Valley) şarabı; beyaz dışında,korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de

üretilmiş, alkol<=%15, muht.<=2Lt



  

22042162           Piemonte (Piemont) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

  

220421620000   Piemonte (Piemont) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

  

22042166           Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

  

220421660000   Toscana (Tuscany) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muht.<=2Lt

  

22042167           Trentino ve Alto Adige şarabı; beyaz dışındakiler,korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş,alkol <=%15,muht.<=2Lt

  

220421670000   Trentino ve Alto Adige şarabı; beyaz dışındakiler,korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş,alkol <=%15,muht.<=2Lt

  

22042168           Veneto şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421680000   Veneto şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042169           Dao, Bairrada ve Douro şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş,alkol<=%15,muht.<=2Lt

  

220421690000   Dao, Bairrada ve Douro şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş,alkol<=%15,muht.<=2Lt

  

22042171           Navarra şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421710000   Navarra şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042174           Penedés şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421740000   Penedés şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt



  

22042176           Rioja şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421760000   Rioja şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042177           Valdepenas şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421770000   Valdepenas şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042178           Diğer şaraplar; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421780000   Diğer şaraplar; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042179           Beyaz şarap; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421790000   Beyaz şarap; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042180           Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421800000   Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işareti (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042181           Beyaz şarap; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

220421810000   Beyaz şarap; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası<=2Lt

  

22042182           Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421820000   Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası<=2Lt



  

22042183           Beyaz şarap; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421830000   Beyaz şarap; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042184           Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

220421840000   Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası<=2Lt

  

22042185           Madeira ve Setubal muscatel şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

220421850000   Madeira ve Setubal muscatel şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

22042186           Sherry şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

220421860000   Sherry şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

22042187           Marsala şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

220421870000   Marsala şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

22042188           Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

220421880000   Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

22042189           Port şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

220421890000   Port şarabı; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

22042190           Diğer şaraplar; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

220421900000   Diğer şaraplar; PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

22042191           Diğer şaraplar; AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  

220421910000   Diğer şaraplar; AB'de üretilmiş, %15<alkol<%22, muhtevası<=2Lt

  



22042192           Diğer şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol>%22, muhtevası<=2Lt

  

220421920000   Diğer şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol>%22, muhtevası<=2Lt

  

22042193           Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt

  

220421930000   Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt

  

22042194           Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt

  

220421940000   Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt

  

22042195           Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden, muhtevası<=2Lt

  

220421950000   Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden, muhtevası<=2Lt

  

22042196           Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden,

muhtevası<=2Lt

  

220421960000   Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden,

muhtevası<=2Lt

  

22042197           Diğer beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt

  

220421970000   Diğer beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt

  

22042198           Beyaz dışındaki diğer şaraplar; AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt

  

220421980000   Beyaz dışındaki diğer şaraplar; AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt

  

220429               Diğer şarap ve üzün şırası (durdurulmuş)-muhtevası > 2 lt. kaplarda

  

22042910           Şaraplar; 2204.10 hariç, 1=< co2 basıncı=<3, muhteva>2lt.

  

220429100000   Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, şişeli, 20 oC'de

1bar<karbondioksit basıncı<3bar

  

22042911           Tokay şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

220429110000   Tokay şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt



  

22042912           Bordeaux şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

220429120000   Bordeaux şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

22042913           Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

220429130000   Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

22042917           Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

220429170000   Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

22042918           Diğer şaraplar; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

220429180000   Diğer şaraplar; beyaz, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

22042942           Bordeaux şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası>2Lt

  

220429420000   Bordeaux şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası>2Lt

  

22042943           Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol<=%15, muht.>2Lt

  

220429430000   Bourgogne (Burgundy) şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol<=%15, muht.>2Lt

  

22042944           Beaujolais şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

220429440000   Beaujolais şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş,

alkol <=%15, muhtevası>2Lt



  

22042946           Cotes du Rhone şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

220429460000   Cotes du Rhone şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

22042947           Languedoc - Roussillon şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş,alkol <=%15,muht.>2Lt

  

220429470000   Languedoc - Roussillon şarabı; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de

üretilmiş,alkol <=%15,muht.>2Lt

  

22042948           Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz dışında, korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de

üretilmiş,alkol<=%15,muht.>2Lt

  

220429480000   Val de Loire (Loire valley) şarabı; beyaz dışında, korunmuş menşe işaretli (PDO),AB'de

üretilmiş,alkol<=%15,muht.>2Lt

  

22042958           Diğer şaraplar; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası>2Lt

  

220429580000   Diğer şaraplar; beyaz dışındakiler, korunmuş menşe işaretli (PDO), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası>2Lt

  

22042979           Beyaz şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

220429790000   Beyaz şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

22042980           Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

220429800000   Beyaz dışındaki şaraplar; korunmuş coğrafi işaretli (PGI), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

22042981           Beyaz şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt

  

220429810000   Beyaz şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de üretilmiş, alkol <=%15,

muhtevası>2Lt



  

22042982           Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası>2Lt

  

220429820000   Beyaz dışındaki şaraplar; diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), AB'de üretilmiş, alkol

<=%15, muhtevası>2Lt

  

22042983           Beyaz şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

220429830000   Beyaz şaraplar; AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

22042984           Beyaz dışındaki şaraplar AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

220429840000   Beyaz dışındaki şaraplar AB'de üretilmiş, alkol <=%15, muhtevası>2Lt

  

22042985           Madeira ve Setubal muscatel şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<=%22, muht.>2Lt

  

220429850000   Madeira ve Setubal muscatel şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<=%22, muht.>2Lt

  

22042986           Sherry şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt

  

220429860000   Sherry şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt

  

22042987           Marsala şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt

  

220429870000   Marsala şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt

  

22042988           Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

  

220429880000   Samos ve Muscat de Lemnos şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş,

%15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

  

22042989           Port şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt



  

220429890000   Port şarabı; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt

  

22042990           Diğer şaraplar; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt

  

220429900000   Diğer şaraplar; diğer, PDO veya PGI işaretli, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22,

muhtevası>2Lt

  

22042991           Diğer şaraplar; diğer, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

  

220429910000   Diğer şaraplar; diğer, AB'de üretilmiş, %15<alkol<=%22, muhtevası>2Lt

  

22042992           Diğer şaraplar; diğer, AB'de üretilmiş, alkol>%22, muhtevası>2Lt

  

220429920000   Diğer şaraplar; diğer, AB'de üretilmiş, alkol>%22, muhtevası>2Lt

  

22042993           Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhteva>2Lt

  

220429930000   Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhteva>2Lt

  

22042994           Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhteva>2Lt

  

220429940000   Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhteva>2Lt

  

22042995           Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), muhteva>2Lt

  

220429950000   Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden), muhteva>2Lt

  

22042996           Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden),

muhteva>2Lt

  

220429960000   Beyaz dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden),

muhteva>2Lt

  

22042997           Diğer beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, muhteva>2Lt

  

220429970000   Diğer beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, muhteva>2Lt

  

22042998           Beyaz dışındaki diğer şaraplar; AB'de üretilmemiş, muhteva>2Lt



  

220429980000   Beyaz dışındaki diğer şaraplar; AB'de üretilmemiş, muhteva>2Lt

  

220430               Diğer üzüm şıraları

  

22043010           Diğer üzüm şıraları; fermenteli/fermantasyonu alkol ilavesinden başkaca durdurulmuş

  

220430100000   Diğer üzüm şıraları; fermenteli/fermantasyonu alkol ilavesinden başkaca durdurulmuş

  

22043092           Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, yoğunluk =<1, 33 gr/m3, alkol derecesi=<%1

  

220430920000   Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, yoğunluk =<1, 33 gr/m3, alkol derecesi=<%1

  

22043094           Diğer üzüm şıraları; diğer, yoğunluk =<1, 33 gr/m3, alkol derecesi=<%1

  

220430940000   Diğer üzüm şıraları; diğer, yoğunluk =<1, 33 gr/m3, alkol derecesi=<%1

  

22043096           Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, diğer

  

220430960000   Diğer üzüm şıraları; konsantre edilmiş, diğer

  

22043098           Diğer üzüm şıraları

  

220430980000   Diğer üzüm şıraları

  

2205                   Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (aromalandırılmış)

  

220510               Vermut ve diğer taze üzüm şarapları-lezzetlendirilmiş-muhtevası 2 lt. ve daha az

  

22051010           Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol derecesi=<% 18

  

220510100000   Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol derecesi=<% 18

  

22051090           Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol derecesi>% 18

  

220510900011   Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, %18< alkol derecesi=<% 22

  

220510900012   Vermut vd.taze üzüm şarapları; muhteva=<2 lt, alkol derecesi>% 22

  

220590               Vermut ve diğer taze üzüm şarapları-lezzetlendirilmiş-muhtevası 2 lt.'den fazla

  



22059010           Vermut vd.taze üzüm şarapları; alkol derecesi=<% 18, muhteva>2 lt.

  

220590100000   Vermut vd.taze üzüm şarapları; alkol derecesi=<% 18, muhteva>2 lt.

  

22059090           Vermut vd.taze üzüm şarapları; alkol derecesi <% 18, muhteva>2 lt.

  

220590900011   Vermut vd.taze üzüm şarapları; %18<alkol derecesi<% 22, muhteva>2 lt.

  

220590900012   Vermut vd.taze üzüm şarapları; alkol derecesi >% 22, muhteva>2 lt.

  

2206                   Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs.)

  

220600               Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs.)

  

22060010           Fermente edilmiş diğer içkiler; meyve posalarından yapılan

  

220600100000   Fermente edilmiş diğer içkiler; meyve posalarından yapılan

  

22060031           Elma şarabı ve armut şarabı; köpüklü

  

220600310000   Elma şarabı ve armut şarabı; köpüklü

  

22060039           Fermente edilmiş içki karışımları; köpüklü, alkollü/alkolsüz

  

220600390000   Fermente edilmiş içki karışımları; köpüklü, alkollü/alkolsüz

  

22060051           Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva=<2 lt.

  

220600510000   Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva=<2 lt.

  

22060059           Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva=<2 lt, alkollü/alkolsüz

  

220600590000   Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva=<2 lt, alkollü/alkolsüz

  

22060081           Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva>2 lt.

  

220600810000   Elma şarabı ve armut şarabı; köpüksüz, muhteva>2 lt.

  

22060089           Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva>2 lt, alkollü/alkolsüz

  

220600890000   Fermente edilmiş içki karışımları; köpüksüz, muhteva>2 lt, alkollü/alkolsüz



  

2207                   Etil alkol (alkol derecesi >= %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş diğer

alkollü içkiler

  

220710               Etil alkol; alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş

  

22071000           Etil alkol; alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş

  

220710001011   Etil alkol; (dökme)alkol derecesi >= 80%, tarım ürünl.elde edilen, tağyir edilmemiş

  

220710001012   Etil alkol; (ambalajlı)alkol derecesi >= 80%, tarım ürün.elde edilen, tağyir edilmemiş

  

220710009011   Etil alkol; (dökme) alkol derecesi >= 80%, tağyir edilmemiş, tarım dışı ürünlerden

  

220710009012   Etil alkol; (ambalajlı) alkol derecesi >= 80%,tağyir edilmemiş, tarım dışı ürünlerden

  

220720               Etil alkol vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş

  

22072000           Etil alkol vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş

  

220720001013   Etil alkol (dökme) ; tağyir edilmiş (tarım ürünlerinden)

  

220720001014   Etil alkol (ambalajlı) ; tağyir edilmiş(tarım ürünlerinden)

  

220720001015   Alkollü içkiler; tağyir edilmiş(tarım ürünlerinden)

  

220720009013   Etil alkol (dökme); tağyir edilmiş, tarım dışı ürünlerden

  

220720009014   Etil alkol (ambalajlı); tağyir edilmiş, tarım dışı ürünlerden

  

220720009015   Alkollü içkiler; tağyir edilmiş, tarım dışı ürünlerden

  

2208                   Etil alkol (alkol derecesi < %80, tağyir edilmemiş) ve damıtılarak elde edilmiş likör ve

diğer alkollü içkiler

  

220820               Üzüm şarabı-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

22082012           Konyak; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

220820120000   Konyak; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  



22082014           Armanyak; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

220820140000   Armanyak; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

22082026           Grappa; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

220820260000   Grappa; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

22082027           Jerez brendisi; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde ed.

  

220820270000   Jerez brendisi; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde ed.

  

22082029           Diğer alkollü içkiler; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla

  

220820290000   Diğer alkollü içkiler; muhteva=<2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla

  

22082040           Alkollü içkiler; ham damıtılmış, muhteva>2 lt.

  

220820400000   Alkollü içkiler; ham damıtılmış, muhteva>2 lt.

  

22082062           Konyak; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

220820620000   Konyak; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

22082064           Armanyak; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

220820640000   Armanyak; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

22082086           Grappa; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

220820860000   Grappa; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde edilmiş

  

22082087           Jerez brendisi; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde ed.

  

220820870000   Jerez brendisi; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla elde ed.

  

22082089           Diğ. alkollü içkiler; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla ed.

  

220820890000   Diğ. alkollü içkiler; muhteva>2lt, üzüm şarabının/cibresinin damıtılmasıyla ed.

  

220830               Viskiler-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş



  

22083011           Burbon viski; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

220830110000   Burbon viski; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

22083019           Burbon viski; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220830190000   Burbon viski; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

22083030           Saf malt viskisi (İskoç)

  

220830300000   Saf malt viskisi (İskoç)

  

22083041           Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

  

220830410000   Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

  

22083049           Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç

  

220830490000   Karıştırılmış malt viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç

  

22083061           Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

  

220830610000   Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

  

22083069           Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç

  

220830690000   Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: Muhtevası>2 Litre, İskoç

  

22083071           Diğerkarıştırılmış viski: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

  

220830710000   Diğerkarıştırılmış viski: Muhtevası<=2 Litre, İskoç

  

22083079           Diğerkarıştırılmış viski: Muhtevası> 2 Litre, İskoç

  

220830790000   Diğerkarıştırılmış viski: Muhtevası> 2 Litre, İskoç

  

22083082           Diğer viskiler; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

220830820000   Diğer viskiler; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  



22083088           Diğer viskiler; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220830880000   Diğer viskiler; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220840               Rom ve tafia-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

22084011           Rom; muhteva=<2 lt. (hektolitresinde 225 gr dan fazla etil ve metil alkol den başka uçucu

maddeler içeren)

  

220840110000   Rom; muhteva=<2 lt. (hektolitresinde 225 gr dan fazla etil ve metil alkol den başka uçucu

maddeler içeren)

  

22084031           Kıymeti saf alkolün lt. 7, 9 euro'yu >rom ve taifa; muhteva=<2 lt.

  

220840310011   Rom; muhteva=<2 lt. (diğer), litre kıymeti>7, 9 euro

  

220840310012   Tafia; muhteva=<2 lt. (diğer), litre kıymeti>7, 9 euro

  

22084039           Diğer rom ve taifa; muhteva=<2 lt.

  

220840390011   Rom; muhteva=<2 lt.; diğer

  

220840390012   Tafia; muhteva=<2 lt.; diğer

  

22084051           Rom; muhteva >2 lt. (hektolitresinde 225 gr dan fazla etil ve metil alkol den başka uçucu

maddeler içeren)

  

220840510000   Rom; muhteva >2 lt. (hektolitresinde 225 gr dan fazla etil ve metil alkol den başka uçucu

maddeler içeren)

  

22084091           Kıymeti saf alkolün lt. 7, 9 euro'yu >rom ve taifa; muhteva >2 lt.

  

220840910011   Rom; muhteva>2 lt. (diğer), litre kıymeti>2 euro

  

220840910012   Tafia; muhteva>2 lt. (diğer), litre kıymeti>2 euro

  

22084099           Diğer içkiler; muhteva >2 lt.,litre kıymeti=<2 euro

  

220840990000   Diğer içkiler; muhteva >2 lt.,litre kıymeti=<2 euro

  

220850               Cin ve ardıç rakısı-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş



  

22085011           Cin; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

220850110000   Cin; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

22085019           Cin; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220850190000   Cin; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

22085091           Geneva (Ardıç rakısı); muhteva=<2 lt.

  

220850910000   Geneva (Ardıç rakısı); muhteva=<2 lt.

  

22085099           Geneva (Ardıç rakısı); muhteva>2 lt.

  

220850990000   Geneva (Ardıç rakısı); muhteva>2 lt.

  

220860               Votka-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

22086011           Votka; alkol derecesi=<%45, 4; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

220860110000   Votka; alkol derecesi=<%45, 4; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

22086019           Votka; alkol derecesi=<%45, 4; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220860190000   Votka; alkol derecesi=<%45, 4; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

22086091           Votka; alkol derecesi>%45, 4; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

220860910000   Votka; alkol derecesi>%45, 4; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

22086099           Votka; alkol derecesi>%45, 4; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220860990000   Votka; alkol derecesi>%45, 4; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220870               Likör-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

22087010           Likörler; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

220870100000   Likörler; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  



22087090           Likörler; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220870900000   Likörler; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220890               Diğer alkol ve alkollü içkiler-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

22089011           Arak; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

220890110000   Arak; muhtevası 2 litreyi < kaplarda olanlar

  

22089019           Arak; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

220890190000   Arak; muhtevası 2 litreyi >kaplarda olanlar

  

22089033           Alkollü içkiler (likör hariç) erik, armut ve kirazdan, muhteva=<2 lt.

  

220890330000   Alkollü içkiler (likör hariç) erik, armut ve kirazdan, muhteva=<2 lt.

  

22089038           Alkollü içkiler (likör hariç) erik, armut ve kirazdan, muhteva>2 lt.

  

220890380000   Alkollü içkiler (likör hariç) erik, armut ve kirazdan, muhteva>2 lt.

  

22089041           Uzo; muhteva=<2 lt.

  

220890410000   Uzo; muhteva=<2 lt.

  

22089045           Calvados; meyvelerden damıtım yoluyla elde edilen, muhteva=<2 lt.

  

220890450000   Calvados; meyvelerden damıtım yoluyla elde edilen, muhteva=<2 lt.

  

22089048           Diğer alkollü içkiler; meyvelerden damıtım yoluyla elde edilen, muhteva=<2 lt.

  

220890480011   Rakı; meyvelerden damıtım yoluyla elde edilen, muhteva=<2 lt.

  

220890480019   Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler; muhteva=<2 lt.

  

22089054           Tekila, muhteva=<2 lt.

  

220890540000   Tekila, muhteva=<2 lt.

  

22089056           Diğer alkollü içkiler; meyvelerden damıtılan hariç, likörler hariç, muhteva=<2 lt.



  

220890560000   Diğer alkollü içkiler; meyvelerden damıtılan hariç, likörler hariç, muhteva=<2 lt.

  

22089069           Diğer alkollü içecekler, muhteva=<2 lt.

  

220890690000   Diğer alkollü içecekler, muhteva=<2 lt.

  

22089071           Alkollü içkiler (likörler hariç) meyvelerden damıtımla elde ed, muhteva>2 lt.

  

220890710011   Rakı; meyvelerden damıtımla elde ed, muhteva>2 lt.

  

220890710019   Alkollü içkiler (likörler hariç)meyvelerden damıtımla elde ed, muhteva>2 lt.

  

22089075           Tekila, muhteva>2 lt.

  

220890750000   Tekila, muhteva>2 lt.

  

22089077           Alkollü içkiler ,damıtımla elde edilen (likörler hariç) , diğer, muhteva>2 lt.

  

220890770000   Alkollü içkiler ,damıtımla elde edilen (likörler hariç) , diğer, muhteva>2 lt.

  

22089078           Diğer alkollü içecekler; muhteva>2 lt.

  

220890780000   Diğer alkollü içecekler; muhteva>2 lt.

  

22089091           Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva=<2lt, alkol derecesi<%80

  

220890911000   Etil alkol; tağyir edilmemiş, tarım ürünlerinden, muhteva=<2lt, alkol drc.<%80

  

220890919000   Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva=<2lt, alkol derecesi<%80

  

22089099           Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva>2lt, alkol derecesi<%80

  

220890991000   Etil alkol; tağyir edilmemiş, tarım ürünlerinden, muhteva>2lt, alkol drc.<%80

  

220890999000   Etil alkol; tağyir edilmemiş, diğer, muhteva>2lt, alkol derecesi<%80

  

2209                   Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

  

220900               Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

  



22090011           Şarap sirkeleri; muhtevası =< 2 lt.

  

220900110000   Şarap sirkeleri; muhtevası =< 2 lt.

  

22090019           Şarap sirkeleri; muhtevası >2 lt.

  

220900190000   Şarap sirkeleri; muhtevası >2 lt.

  

22090091           Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva=<2 lt.

  

220900910000   Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva=<2 lt.

  

22090099           Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva >2 lt.

  

220900990000   Asetik asitten mamul sirke yerine geçen maddeler; muhteva >2 lt.

  

23                       Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

  

2301                   Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları (donyağı

tortusu)

  

230110               Et/sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar

  

23011000           Et/sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar

  

230110000013   Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri, kıkırdaklar; kanatlı hayvanlardan

  

230110000014   Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri, kıkırdaklar; gaviş getiren hayvanlardan

  

230110000018   Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri, kıkırdaklar; diğer hayvanlardan

  

230120               Balık, yumuşakça, sudaki omurgasızların un, pelletleri

  

23012000           Balık, yumuşakça, sudaki omurgasızların un, pelletleri

  

230120000011   Balık unu

  

230120000019   Kabuklu deniz hayvanı vd.su omurgasızlarının unları, kaba unları ve pelletleri

  

2302                   Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları

  



230210               Mısırdan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

23021010           Mısır (kepek; kavuz) ağırlık% 35/daha az nişasta içerenler

  

230210100011   Kepekler; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı =<% 35

  

230210100019   Kavuz ve diğer kalıntılar; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı =<% 35

  

23021090           Kepekler; kavuz, mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı >% 35

  

230210900011   Kepekler; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı >% 35

  

230210900019   Kavuz ve diğer kalıntılar; mısırdan elde edilmiş, nişasta oranı >% 35

  

230230               Buğdaydan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

23023010           Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar; nişasta =>% 28, göz büy.=0, 2 mm, kül=>%1, 5

  

230230100011   Kepekler; buğdaydan, nişasta =<%28, göz =0, 2 mm elekten geçen ürün =<%10, kül oranı

=>%1, 5

  

230230100019   Kavuz ve diğer kalıntılar; buğdaydan, nişasta =<%28, göz =0, 2 mm elekten geçen ürün

=<%10, kül oranı =>%1,5

  

23023090           Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar; buğdaydan elde edilmiş, diğer

  

230230900011   Kepekler; buğdaydan elde edilmiş, diğer

  

230230900019   Kavuz ve diğer kalıntılar; buğdaydan elde edilmiş, diğer

  

230240               Diğer hububattan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

23024002           Pirinçten elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (ağırlık % < 35 nişasta)

  

230240020011   Pirinçten elde edilen kepek (nişasta = <% 35 )

  

230240020019   Pirinçten elde edilen kavuz ve diğer kalıntılar (nişasta = <% 35)

  

23024008           Pirinçten elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (ağırlık % > 35 nişasta)

  

230240080011   Pirinçten elde edilen kepek (ağırlık % > 35 nişasta)



  

230240080019   Pirinçten elde edilen kavuz ve diğer kalıntılar (ağırlık % > 35 nişasta)

  

23024010           Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar;hububattan nişasta =<%28, göz büy.=0, 2mm. kül=>% 1, 5

  

230240100011   Kepekler;diğer hububattan, nişasta =<%28, göz =0, 2 mm elekten geçen ürün =<%1/ kül

oranı =>%1, 5

  

230240100019   Kavuz ve diğer kalıntılar;diğer hububattan, nişasta =<%28, göz =0, 2 mm elekten geçen

ürün =<%1/ kül oranı =>%1, 6

  

23024090           Kavuz, kepek ve diğer kalıntılar; diğer hububattan, diğer

  

230240900011   Kepekler; diğer hububattan, diğer

  

230240900019   Kavuz ve diğer kalıntılar; diğer hububattan, diğer

  

230250               Baklagillerden elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

23025000           Baklagillerden elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

230250000011   Kepekler; baklagillerden elde edilen

  

230250000019   Kavuz ve diğer kalıntılar; baklagillerden elde edilen

  

2303                   Nişastacılık, şeker pancarı, şeker ve içki sanayinin artık ve posaları

  

230310               Nişastacılık artıkları vb. artıklar

  

23031011           Mısır nişastası imalat artıkları; protein oranı > % 40

  

230310110011   Mısır guliteni (protein oranı >% 40)

  

230310110019   Mısır nişastası diğer imalat artıkları (protein oranı >% 40)

  

23031019           Mısır nişastası imalat artıkları; protein oranı = < % 40

  

230310190011   Mısır guliteni (protein oranı =<% 40)

  

230310190019   Mısır nişastası diğer imalat artıkları (protein oranı =<% 40)

  



23031090           Mısır nişastası imalat artıkları; diğer

  

230310900000   Mısır nişastası imalat artıkları; diğer

  

230320               Şeker pancarı, şeker kamışı bağası artık ve posaları

  

23032010           Şeker pancarının etli kısımları

  

230320100000   Şeker pancarının etli kısımları

  

23032090           Şeker kamışı bağası ve şeker sanayinin diğer artıkları

  

230320900000   Şeker kamışı bağası ve şeker sanayinin diğer artıkları

  

230330               Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları

  

23033000           Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları

  

230330000000   Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları

  

2304                   Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230400               Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

23040000           Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230400000000   Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

2305                   Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar

  

230500               Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar

  

23050000           Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar

  

230500000000   Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar

  

2306                   Bitkisel yağların üretiminden (23.04-05' hariç)arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230610               Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

23061000           Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar



  

230610000000   Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230620               Keten tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

23062000           Keten tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230620000000   Keten tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230630               Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

23063000           Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230630000000   Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230641               Rep/kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit içerikli)

  

23064100           Rep veya kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit içerikli)

  

230641000000   Rep veya kolza tohumu yağı üretim artığı küspe ve katı atıklar (düşük erusik asit içerikli)

  

230649               Rep/kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar

  

23064900           Rep veya kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar

  

230649000000   Rep veya kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar

  

230650               Hindistan cevizi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

23065000           Hindistan cevizi veya kopra yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230650000000   Hindistan cevizi veya kopra yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230660               Palm cevizi/palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

23066000           Palm cevizi veya palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230660000000   Palm cevizi veya palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230690               Diğer bitkisel yağ üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  



23069005           Mısır embriyolarından arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230690050000   Mısır embriyolarından arta kalan küspe ve katı atıklar

  

23069011           Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer atıklar (yağ oranı =<%3)

  

230690110000   Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer atıklar (yağ oranı =<%3)

  

23069019           Zeytin küspesi, diğer zeytinyağı artıkları; zeytinyağı oranı >% 3

  

230690190000   Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer atıklar (yağ oranı >%3)

  

23069090           Yağ üretimi küspe ve artıkları; diğer yağlı bitkisel ürünlerden

  

230690900000   Yağ üretimi küspe ve artıkları; diğer yağlı bitkisel ürünlerden

  

2307                   Şarap tortusu ve ham tartar

  

230700               Şarap tortusu; ham tartr

  

23070011           Şarap tortusu; alkol derecesi =<% 7, 9 ve kuru madde oranı =>% 25

  

230700110000   Şarap tortusu; alkol derecesi =<% 7, 9 ve kuru madde oranı =>% 25

  

23070019           Şarap tortusu; diğer

  

230700190000   Şarap tortusu; diğer

  

23070090           Ham tartar

  

230700900000   Ham tartar

  

2308                   Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü ve atık ve yan ürünler

  

230800               Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel döküntü ve atıklar

  

23080011           Üzüm posası; alkol derecesi =<% 4, 3 ve kuru madde oranı >% 40

  

230800110000   Üzüm posası; alkol derecesi =<% 4, 3 ve kuru madde oranı >% 40

  

23080019           Üzüm posası; diğer



  

230800190000   Üzüm posası; diğer

  

23080040           Meşe palamudu, at kestanesi, meyve posası (üzüm posası hariç)

  

230800400000   Meşe palamudu, at kestanesi, meyve posası (üzüm posası hariç)

  

23080090           Tarifenin başka yerinde olmayan diğer bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler

  

230800900000   Tarifenin başka yerinde olmayan diğer bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler

  

2309                   Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

  

230910               Kedi/köpek maması (perakende)

  

23091011           Kedi, köpek mama;süt ürün.<% 10,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

230910110000   Kedi, köpek mama;süt ürün.<% 10,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

23091013           Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<50,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

230910130000   Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<50,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

23091015           Kedi, köpek mama;%50<=süt ür<%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

230910150000   Kedi, köpek mama;%50<=süt ür<%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

23091019           Kedi, köpek mama; süt ür=>%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

230910190000   Kedi, köpek mama; süt ür=>%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

23091031           Kedi, köpek mama;süt ür<% 10,%10<nişasta =<% 30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)



  

230910310000   Kedi, köpek mama;süt ür<% 10,%10<nişasta =<% 30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren(perakende)

  

23091033           Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

230910330000   Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

23091039           Kedi, köpek mama,süt ür=>% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

230910390000   Kedi, köpek mama,süt ür=>% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

23091051           Kedi, köpek mama,süt ür=<% 10,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

230910510000   Kedi, köpek mama,süt ür=<% 10,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

23091053           Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

230910530000   Kedi, köpek mama;%10=<süt ür<% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

23091059           Kedi, köpek mama;süt ü.=>% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

230910590000   Kedi, köpek mama;süt ü.=>% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren(perakende)

  

23091070           Kedi, köpek maması; şeker içermeyip sadece süt ürünlerini içerenler

  

230910700000   Kedi, köpek maması; şeker içermeyip sadece süt ürünlerini içerenler

  

23091090           Kedi ve köpek maması; diğer (perakende)

  

230910900000   Kedi ve köpek maması; diğer (perakende)



  

230990               Hazır diğer hayvan yemleri (perakende)

  

23099010           Hayvan gıdası; balık ve deniz memelilerinden elde edilen çözülebilir ürünler

  

230990100000   Hayvan gıdası; balık ve deniz memelilerinden elde edilen çözülebilir ürünler

  

23099020           Mısır artıklarından elde edilen ürünlerin karışımları dışındaki mısır nişastası artıkları

  

230990200000   Mısır artıklarından elde edilen ürünlerin karışımları dışındaki mısır nişastası artıkları

  

23099031           Hayvan gıdası;süt ürün.<% 10,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

230990310000   Hayvan gıdası;süt ürün.<% 10,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

23099033           Hayvan gıdası;=<%10 süt ür.<50,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

230990330000   Hayvan gıdası;=<%10 süt ür.<50,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

23099035           Hayvan gıdası;%50 süt ür.<%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

230990350000   Hayvan gıdası;%50 süt ür.<%75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

23099039           Hayvan gıdası; süt ür.=>75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

230990390000   Hayvan gıdası; süt ür.=>75,nişasta =<% 10,glikoz,glikoz

şurubu,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

23099041           Hayvan gıdası;süt ür.<% 10,%10<nişasta =<% 30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  

230990410000   Hayvan gıdası;süt ür.<% 10,%10<nişasta =<% 30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şurubu içeren

  



23099043           Hayvan gıdası;%10=<süt ür.<% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

  

230990430000   Hayvan gıdası;%10=<süt ür.<% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

  

23099049           Hayvan gıdası,süt ür.=>% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

  

230990490000   Hayvan gıdası,süt ür.=>% 50,%10<nişasta =<%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

  

23099051           Hayvan gıdası,süt ür.=<% 10,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin

şrb.içeren

  

230990510000   Hayvan gıdası,süt ür.=<% 10,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin

şrb.içeren

  

23099053           Hayvan gıdası;%10=<süt ür.<% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

  

230990530000   Hayvan gıdası;%10=<süt ür.<% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz

şrb,maltodekstrin,maltodekstrin şrb.içeren

  

23099059           Hayvan gıdası;süt ür.=>% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin

şrb.içeren

  

230990590000   Hayvan gıdası;süt ür.=>% 50,nişasta >%30,glikoz,glikoz şrb,maltodekstrin,maltodekstrin

şrb.içeren

  

23099070           Hayvan gıdası;nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu

içermeyip süt ürünleri İçeren

  

230990700000   Hayvan gıdası;nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin, maltodekstrin şurubu

içermeyip süt ürünleri İçeren

  

23099091           Hayvan gıdası; melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları

  

230990910000   Hayvan gıdası; melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları

  

23099096           Hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar



  

230990961000   Hayvan gıdası; yonca suyundan termik işlemle elde edilen, yeşil yaprakların konsantreleri

ve türevleri

  

230990969011   Diğer balık yemleri

  

230990969012   Hayvan gıdası; iz mineral maddeler

  

230990969013   Hayvan gıdası; yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları

  

230990969019   Hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar

  

24                       Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

  

2401                   Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

  

240110               Tütün (saplı, damarlı)

  

24011035           Tütün; gölgede kurutulmuş, açık renkli (saplı, damarlı)

  

240110350000   Tütün; gölgede kurutulmuş, açık renkli (saplı, damarlı)

  

24011060           Tütün; güneşte kurutulmuş, şark tipi (saplı, damarlı)

  

240110600000   Tütün; güneşte kurutulmuş, şark tipi (saplı, damarlı)

  

24011070           Tütün; gölgede kurutulmuş, koyu renkli (saplı, damarlı)

  

240110700000   Tütün; gölgede kurutulmuş, koyu renkli (saplı, damarlı)

  

24011085           Tütün; fırında kurutulmuş (saplı, damarlı)

  

240110850000   Tütün; fırında kurutulmuş (saplı, damarlı)

  

24011095           Diğer tütünler (saplı, damarlı)

  

240110950000   Diğer tütünler (saplı, damarlı)

  

240120               Tütün (tamamen/kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış)

  

24012035           Tütün; gölgede kurutulmuş, açık renkli (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı

çıkarılmış)



  

240120350000   Tütün; gölgede kurutulmuş, açık renkli (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı

çıkarılmış)

  

24012060           Tütün; güneşte kurutulmuş, şark tipi (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı

çıkarılmış)

  

240120600000   Tütün; güneşte kurutulmuş, şark tipi (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı

çıkarılmış)

  

24012070           Tütün; gölgede kurutulmuş, koyu renkli (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı

çıkarılmış)

  

240120700000   Tütün; gölgede kurutulmuş, koyu renkli (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı

çıkarılmış)

  

24012085           Tütün; fırında kurutulmuş (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış)

  

240120850000   Tütün; fırında kurutulmuş (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış)

  

24012095           Diğer tütünler (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış)

  

240120950000   Diğer tütünler (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış)

  

240130               Tütün döküntüleri

  

24013000           Tütün döküntüleri

  

240130000011   Tütün döküntüleri; kırık (göz büyüklüğü 8; 3 mm. arasındaki elekte kalanlar)

  

240130000019   Diğer tütün döküntüleri

  

2402                   Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar

  

240210               Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

  

24021000           Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

  

240210000011   Tütün içeren purolar

  

240210000012   Uçları açık purolar



  

240210000019   Sigarillolar

  

240220               Tütün içeren sigaralar

  

24022010           Tütün içeren sigaralar; karanfil içerenler

  

240220100000   Tütün içeren sigaralar; karanfil içerenler

  

24022090           Tütün içeren sigaralar; diğer

  

240220900012   Tütün içeren siğaralar; ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul

  

240220900018   Diğer tütünden mamul sigaralar

  

240290               Diğer purolar, sigarillolar ve sigaralar

  

24029000           Diğer purolar, sigarillolar ve sigaralar

  

240290000000   Diğer purolar, sigarillolar ve sigaralar

  

2403                   Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları ve esansları

  

240311               Nargile tütünleri (içilen); aromalandırılmış olsun, olmasın

  

24031100           Nargile tütünleri; aromalandırılmış olsun, olmasın

  

240311000000   Nargile tütünleri; aromalandırılmış olsun, olmasın

  

240319               İçilen sigara, pipo ve diğer tütünler (Nargile tütünleri hariç)

  

24031910           Pipo, sigaralık ve diğer tütünler; muhtevası <= 500 gr, ambalajlarda

  

240319100011   Pipo tütünleri; muhtevası <= 500 gr, ambalajlarda

  

240319100012   Sigaralık tütünler; muhtevası <= 500 gr, ambalajlarda

  

240319100019   Diğer tütünler; muhtevası <= 500 gr, ambalajlarda

  

24031990           Pipo, sigaralık ve diğer tütünler; diğer şekillerde

  



240319900011   Diğer pipo tütünleri

  

240319900012   Diğer sigaralık tütünler

  

240319900019   Diğer içilen tütünler

  

240391               Homojenize/yeniden tertip edilmiş tütün

  

24039100           Homojenize/yeniden tertip edilmiş tütün

  

240391000000   Homojenize/yeniden tertip edilmiş tütün

  

240399               Tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları

  

24039910           Tütün; enfiye ve çiğnemeye mahsus

  

240399100000   Tütün; enfiye ve çiğnemeye mahsus

  

24039990           Tarifenin başka yerinde yer almayan diğer tütünler, tütün yerine >maddeler

  

240399900000   Tarifenin başka yerinde yer almayan diğer tütünler, tütün yerine >maddeler

  

IX                       AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL

EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN

MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

  

44                       Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

  

4401                   Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar halinde ağaç, talaş, döküntü ve

artıklar

  

440110               Yakmaya mahsus ağaçlar

  

44011000           Yakmaya mahsus ağaçlar

  

440110000000   Yakmaya mahsus ağaçlar

  

440121               Yongalar; iğne yapraklı ağaçlardan

  

44012100           İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç; iğne yapraklı ağaçlardan

  



440121000000   İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç; iğne yapraklı ağaçlardan

  

440122               Yongalar; geniş yapraklı ağaçlardan

  

44012200           İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç;Geniş yapraklı ağaçlar

  

440122000000   İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç;Geniş yapraklı ağaçlar

  

440131               Topak şeklinde odun döküntü ve atıkları

  

44013100           Topak şeklinde odun döküntü ve atıkları

  

440131000000   Topak şeklinde odun döküntü ve atıkları

  

440139               Testere talaşı ve diğer şekillerde (topak hariç) odun döküntü ve atıkları

  

44013920           Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları; aglomere edilmiş

  

440139200000   Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları; aglomere edilmiş

  

44013930           Testere talaşı; aglomere edilmemiş

  

440139300000   Testere talaşı; aglomere edilmemiş

  

44013980           Odunların diğer döküntü ve artıkları; aglomere edilmiş olanlar HARİÇ

  

440139800000   Odunların diğer döküntü ve artıkları; aglomere edilmiş olanlar HARİÇ

  

4402                   Odun kömürü

  

440210               Odun kömürü; bambudan olanlar

  

44021000           Odun kömürü; bambudan olanlar

  

440210000000   Odun kömürü; bambudan olanlar

  

440290               Odun kömürü; diğerlerinden

  

44029000           Odun kömürü; diğerlerinden

  

440290000000   Odun kömürü; diğerlerinden



  

4403                   Yuvarlak ağaçlar

  

440310               Boya, kreozot/diğer koruyucularla işlem görmüş

  

44031000           Boya, kreozot/diğer koruyucularla işlem görmüş

  

440310001100   Sedir (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440310001200   Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440310001300   Ülkede yetişmeyen diğer ağaçlar (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440310001911   Çam (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440310001912   Ladin (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440310001913   Köknar (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440310001919   Diğer ağaçlar (işlem görmüş, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440310009100   Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen koruyucularla işlem

görmüş ağaçlar

  

440310009200   Maden direkleri (işlem görmüş, diğer şekillerde kabaca yontulmuş)

  

440310009900   Boya, kreozot ve diğer koruyucularla işlem görmüş yuvarlak ağaçlar ( Diğerleri)

  

440320               Kozalaklı, iğne yapraklı ağaçlar (yuvarlak, kabaca yontulmuş)

  

44032011           Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi (kerestelik tomruk)

  

440320110000   Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi (kerestelik tomruk)

  

44032019           Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi (diğer tomruk)

  

440320190000   Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi (diğer tomruk)

  

44032031           Pinus sylvestris L. cinsi çam (kerestelik tomruk)

  

440320310000   Pinus sylvestris L. cinsi çam (kerestelik tomruk)



  

44032039           Pinus sylvestris L. cinsi çam (diğerleri)

  

440320390000   Pinus sylvestris L. cinsi çam (diğerleri)

  

44032091           Diğer iğne yapraklı kerestelik tomruklar

  

440320910000   Diğer iğne yapraklı kerestelik tomruklar

  

44032099           Diğer şekillerde yontulmuş ağaçlar

  

440320991100   Sedir (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440320991911   Köknar (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440320991915   Diğer çamlar (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440320991919   Diğer iğne yapraklı ağaçlar (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440320993000   Ülkede yetişmeyen ağaçlar (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440320999011   Sedir (diğer şekillerde yontulmuş)

  

440320999012   Köknar (diğer şekillerde yontulmuş)

  

440320999015   Diğer çamlar (diğer şekillerde yontulmuş)

  

440320999019   Diğer iğne yapraklı ağaçlar (diğer şekillerde yontulmuş)

  

440341               Meranti (kırmızı) bakau (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

44034100           Meranti (kırmızı) bakau (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440341001000   Koyu kırmızı meranti, açık kırmızı meranti, meranti bakau (yuvarlak ağaçlar)

  

440341002000   Koyu kırmızı meranti, açık kırmızı meranti, meranti bakau (kare yontulmuş ağaçlar)

  

440349               Beyaz lauan, meranti, seraya, sarı meranti (yuvarlak/kabaca yontulmuş)

  

44034910           Sapelli, afrika maunu ve iroko

  



440349101000   Sapelli, afrika maunu ve iroko (yuvarlak ağaçlar)

  

440349102000   Sapelli, afrika maunu ve iroko (kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar)

  

44034935           Okoume ve sipo (tropikal ağaçtan)

  

440349351000   Okoume ve sipo ( Yuvarlak ağaçlar)

  

440349352000   Okoume ve sipo ( Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar)

  

44034995           Diğer tropik ağaçlar

  

440349951000   Virola, maun, imbula, balsa, pelesenki vb. (yuvarlak ağaçlar)

  

440349952000   Virola, maun, imbula, balsa, pelesenki vb. (kabaca yontulmuş ağaçlar)

  

440349953000   Diğer yuvarlak ağaçlar

  

440349954000   Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar

  

440391               Meşe; yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş

  

44039110           Meşe (kerestelik tomruk)

  

440391100000   Meşe (kerestelik tomruk)

  

44039190           Meşe (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440391901000   Meşe (yuvarlak)

  

440391902000   Meşe (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440392               Kayın; yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş

  

44039210           Kayın (kerestelik tomruk)

  

440392100000   Kayın (kerestelik tomruk)

  

44039290           Kayın (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440392901000   Kayın (yuvarlak)



  

440392902000   Kayın (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440399               Diğer yuvarlak, kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar

  

44039910           Kavak (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440399101000   Kavak (yuvarlak)

  

440399102000   Kavak (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

44039930           Okaliptus (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440399301000   Okaliptus (yuvarlak)

  

440399302000   Okaliptus (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

44039951           Huş ağacı (kerestelik tomruk)

  

440399510000   Huş ağacı (kerestelik tomruk)

  

44039959           Huş ağacı (yuvarlak, kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440399591000   Huş ağacı (yuvarlak)

  

440399592000   Huş ağacı (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

44039995           Diğer ağaçlar (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440399951011   Kağıt hamuru odunu (iğne yapraklı ağaçlardan)

  

440399951012   Kağıt hamuru odunu (geniş yapraklı ağaçlardan)

  

440399953011   Maden direkleri (iğne yapraklı ağaçlardan)

  

440399953012   Maden direkleri (geniş yapraklı ağaçlardan)

  

440399955000   Diğer ağaçlar (kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440399959000   Diğer yuvarlak ağaçlar (kabuk/kışırları alınmış/kare şeklinde yontulmuş/değil)

  



4404                   Ağaçtan çemberler, yarılmış sırıklar, kazıklar, baston, şemsiye, alet sapları, vb.

  

440410               İğne yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb. eşya için çubuk

  

44041000           İğne yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb. eşya için çubuk

  

440410000000   İğne yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb. eşya için çubuk

  

440420               Geniş yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb.eşya için çubuk

  

44042000           Geniş yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb.eşya için çubuk

  

440420000000   Geniş yapraklı ağaçtan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb.eşya için çubuk

  

4405                   Ağaç yünü; ağaç unu

  

440500               Ağaç yünü; ağaç unu

  

44050000           Ağaç yünü; ağaç unu

  

440500000011   Ağaç yünü

  

440500000012   Ağaç unu

  

4406                   Ağaçtan demiryolu, tramvay traversleri

  

440610               Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)

  

44061000           Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)

  

440610000000   Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)

  

440690               Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; diğerleri

  

44069000           Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; diğerleri

  

440690000000   Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; diğerleri

  

4407                   Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalınlık > 6 mm

  

440710               Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş iğne yapraklı ağaç kalın>=6mm



  

44071015           İğne yapraklı (V) şeklinde, kalın.>=6mm, uzun kesilmiş, zımparalanmış

  

440710151000   Uzunlamasına testere ile biçilmiş, zımparalanmış iğne yapraklı ağaçlar (Kalınlık>6 mm)

  

440710159000   Zımparalanmış,uç uca eklenmiş diğer iğne yapraklı ağaçlar(kalınlık>6mm)

  

44071031           Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi; rendelenmiş;iğne yapraklı (kalınlık>6mm)

  

440710310000   Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi; rendelenmiş;iğne yapraklı (kalınlık>6mm)

  

44071033           Pinus sylvestris cinsi çam; rendelenmiş;iğne yapraklı (kalınlık>6mm)

  

440710330000   Pinus sylvestris cinsi çam; rendelenmiş;iğne yapraklı (kalınlık>6mm)

  

44071038           Diğer iğne yapraklı ağaçlar; rendelenmiş (kalınlık>6mm.)

  

440710380000   Diğer iğne yapraklı ağaçlar; rendelenmiş (kalınlık>6mm.)

  

44071091           Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi;iğne yapraklı; diğer (kalınlık>6mm.)

  

440710910000   Picea abies karst cinsi ladin ve gümüş selvi;iğne yapraklı; diğer (kalınlık>6mm.)

  

44071093           Sarı çam "pinus sylvestris L." türü (kalınlık>6mm.);iğne yapraklı

  

440710930000   Sarı çam "pinus sylvestris L." türü (kalınlık>6mm.);iğne yapraklı

  

44071098           Diğer iğne yapraklı ağaç parçaları; uzunlamasına kesilmiş (kalınlık>=6mm.)

  

440710981000   Sedir ağacı; uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.;iğne yapraklı;kalınlık>6mm.

  

440710989000   Diğer ağaçlar; uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.;iğne yapraklı;kalınlık>6mm.

  

440721               Maun (kalınlık>=6mm.)

  

44072110           Maun; zımparalanmış, uç uca eklenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş

vs.kalınlık>=6mm.

  

440721101000   Maun; zımparalanmış, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

440721109000   Maun; uç uca eklenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.



  

44072191           Maun; rendelenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

440721910000   Maun; rendelenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

44072199           Maun; diğer, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

440721990000   Maun; diğer, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

440722               Virola, İmbua ve Balsa (kalınlık>=6mm.)

  

44072210           Virola, İmbua, Balsa; zımparalanmış, uç uca eklenmiş, uzun.

biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>=6mm.

  

440722101000   Virola, İmbua, Balsa; zımparalanmış, uç uca eklenmiş, uzun.

biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

440722109000   Virola, İmbua ve Balsa; uç uca eklenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş

vs.kalınlık>6mm.

  

44072291           Virola, İmbua ve Balsa; rendelenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş

vs.kalınlık>6mm.

  

440722910000   Virola, İmbua ve Balsa; rendelenmiş, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş

vs.kalınlık>6mm.

  

44072299           Virola, İmbua ve Balsa; diğer, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

440722990000   Virola, İmbua ve Balsa; diğer, uzun. biçilmiş/yontulmuş/rendelenmiş vs.kalınlık>6mm.

  

440725               Uzunlamasına kesilmiş koyu ve açık kırmızı meranti ve meranti bakau; kalın >= 6mm.

  

44072510           Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça. (V)şekli

(ren./zımp./değil);kalınlık>6mm

  

440725100000   Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça. (V)şekli

(ren./zımp./değil);kalınlık>6mm

  

44072530           Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça. (V) şekli; rendelenmiş

  

440725301000   Koyu, açık kırmızı meranti, & meranti bakau'dan; rendeli, döşemelik ahşap

bloklar;kalınlık>6mm



  

440725309000   Koyu, açık kırmızı meranti, & meranti bakau'dan rendeli parkeler;kalınlık>6mm

  

44072550           Koyu, açık kırmızı meranti, & meranti bakau'dan zımparalanmış parçalar;kalınlık>6mm

  

440725500000   Koyu, açık kırmızı meranti, & meranti bakau'dan zımparalanmış parçalar;kalınlık>6mm

  

44072590           Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça. (V)şekli (diğer);kalınlık>6mm

  

440725900000   Koyu, açık kırmızı meranti, ve meranti bakau; ağaç parça. (V)şekli (diğer);kalınlık>6mm

  

440726               Uzunlamasına kesilmiş beyaz lauan, meranti, seraya, sarı meranti ve alan; kalın >= 6mm.

  

44072610           Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti ve Alan;Uç uca eklenmiş

olanlar;kalınlık>6mm

  

440726100000   Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti ve Alan;Uç uca eklenmiş

olanlar;kalınlık>6mm

  

44072630           Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan; (V)şeklinde, rendelenmemiş

  

440726301000   Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan; rendeli, döşemelik ahşap

blok;kalınlık>6mm

  

440726309000   Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan rendeli parkeler;kalınlık>6mm

  

44072650           Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan zımparalanmış parçalar;kalınlık>6mm

  

440726500000   Beyaz meranti, seraya, sarı meranti ve alan'dan zımparalanmış parçalar;kalınlık>6mm

  

44072690           Beyaz seraya, sarı meranti ve alan; diğer şekillerde;kalınlık>6mm

  

440726900000   Beyaz seraya, sarı meranti ve alan; diğer şekillerde;kalınlık>6mm

  

440727               Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; kalın >= 6mm.

  

44072710           Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar; kalın >6mm.

  

440727100000   Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar; kalın >6mm.

  

44072791           Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; rendelenmiş; kalın >= 6mm.



  

440727912100   Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; rendelenmiş, döşemelik ahşap bloklar; kalın >6mm.

  

440727912900   Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; rendelenmiş, diğer; kalın > 6mm.

  

44072799           Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; diğer hallerde; kalın >= 6mm.

  

440727993100   Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; zımparalanmış; kalın > 6mm.

  

440727993900   Uzunlamasına kesilmiş Sapelli; diğer hallerde; kalın >6mm.

  

440728               Uzunlamasına kesilmiş İroko; kalın >= 6mm.

  

44072810           Uzunlamasına kesilmiş İroko; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar; kalın > 6mm.

  

440728100000   Uzunlamasına kesilmiş İroko; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar; kalın > 6mm.

  

44072891           Uzunlamasına kesilmiş İroko; rendelenmiş; kalın >= 6mm.

  

440728912100   Uzunlamasına kesilmiş İroko; rendelenmiş, döşemelik ahşap bloklar; kalın >6mm.

  

440728912900   Uzunlamasına kesilmiş İroko; rendelenmiş, diğer; kalın > 6mm.

  

44072899           Uzunlamasına kesilmiş İroko; diğer hallerde; kalın >= 6mm.

  

440728993100   Uzunlamasına kesilmiş İroko; zımparalanmış; kalın >6mm.

  

440728993900   Uzunlamasına kesilmiş İroko; diğer hallerde; kalın >6mm.

  

440729               Uzunlamasına kesilmiş, uç uca eklenmiş olan diğerleri; kalın >= 6mm.

  

44072915           Uzunlamasına kesilmiş, uç uca eklenmiş olan diğerleri; kalın >= 6mm.

  

440729151000   Uzunlamasına kesilmiş, uç uca eklenmiş olan pelesenkiler; kalın >6mm.

  

440729159000   Uzunlamasına kesilmiş, uç uca eklenmiş olan diğerleri; kalın >6mm.

  

44072920           Pelesenki (diğer şekillerde) rendelenmiş; kalın >6mm.

  

440729200000   Pelesenki (diğer şekillerde) rendelenmiş; kalın >6mm.

  



44072925           Diğerleri; (diğer şekillerde) rendelenmiş; kalın >= 6mm.

  

440729251000   Diğerleri; rendelenmiş döşemelik ahşap bloklar; kalın >6mm.

  

440729259000   Diğerleri (diğer şekillerde) rendelenmiş diğerleri; kalın >6mm.

  

44072945           Diğerleri (diğer şekillerde) zımparalanmış diğerleri; kalın >6mm.

  

440729450000   Diğerleri (diğer şekillerde) zımparalanmış diğerleri; kalın >6mm.

  

44072960           Diğer tropikal ağaçlardan uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş

kereste; kalınlık > 6mm

  

440729600000   Diğer tropikal ağaçlardan uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş

kereste; kalınlık > 6mm

  

44072983           Diğer tropik ağaçlar; rendelenmiş olanlar;kalınlık >6mm

  

440729830000   Diğer tropik ağaçlar; rendelenmiş olanlar;kalınlık >6mm

  

44072985           Diğer tropik ağaçlar; zımparalanmış olanlar;kalınlık >6mm

  

440729850000   Diğer tropik ağaçlar; zımparalanmış olanlar;kalınlık >6mm

  

44072995           Diğer tropik ağaçlar;kalınlık >6mm

  

440729950000   Diğer tropik ağaçlar;kalınlık >6mm

  

440791               Uzunlamasına kesilmiş meşe; kalın >= 6mm.

  

44079115           Meşe; (V) şeklinde bağlantılı, zımparalanmış

  

440791151000   Meşe; (V)şeklinde bağlantılı zımparalanmış olan;kalınlık >6mm

  

440791159000   Meşe; (V)şeklinde bağlantılı rendelenmiş olanlar;kalınlık >6mm

  

44079131           Meşe; (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş

  

440791311000   Meşe; parke tahtaları (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş;kalın >6mm

  

440791312000   Meşe; döşemelik ahşap bloklar, (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş;kalın >6mm



  

44079139           Meşe; diğer ağaç parçaları (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş;kalın >6mm

  

440791390000   Meşe; diğer ağaç parçaları (V) şeklinde bağlantılı, rendelenmiş;kalın >6mm

  

44079190           Meşe; diğer;kalın >6mm

  

440791900000   Meşe; diğer;kalın >6mm

  

440792               Uzunlamasına kesilmiş kayın; kalın >= 6mm.

  

44079200           Uzunlamasına kesilmiş kayın; kalın >= 6mm.

  

440792001000   Kayın; zımparalanmış olanlar; kalın >6mm.

  

440792009011   Kayın; kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar; kalın >6mm.

  

440792009019   Kayın; diğer şekillerde küçük tahtalar; kalın >6mm.

  

440793               Akçaağaçtan olanlar; kalın >= 6mm.

  

44079310           Akçaağaçtan olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >6mm.

  

440793100000   Akçaağaçtan olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >6mm.

  

44079391           Akçaağaçtan olanlar (zımparalanmış); kalın >6mm.

  

440793910000   Akçaağaçtan olanlar (zımparalanmış); kalın >6mm.

  

44079399           Akçaağaçtan olanlar (diğer hallerde); kalın >6mm.

  

440793990000   Akçaağaçtan olanlar (diğer hallerde); kalın >6mm.

  

440794               Kiraz ağacından olanlar; kalın >= 6mm.

  

44079410           Kiraz ağacından olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >6mm.

  

440794100000   Kiraz ağacından olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >6mm.

  

44079491           Kiraz ağacından olanlar (zımparalanmış); kalın >6mm.

  



440794910000   Kiraz ağacından olanlar (zımparalanmış); kalın >6mm.

  

44079499           Kiraz ağacından olanlar (diğer hallerde); kalın >6mm.

  

440794990000   Kiraz ağacından olanlar (diğer hallerde); kalın >6mm.

  

440795               Dişbudak ağacından olanlar; kalın >= 6mm.

  

44079510           Dişbudak ağacından olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >6mm.

  

440795100000   Dişbudak ağacından olanlar (rendelenmiş; uç uca eklenmiş); kalın >6mm.

  

44079591           Dişbudak ağacından olanlar (zımparalanmış); kalın >6mm.

  

440795910000   Dişbudak ağacından olanlar (zımparalanmış); kalın >6mm.

  

44079599           Dişbudak ağacından olanlar (diğer hallerde); kalın >6mm.

  

440795990000   Dişbudak ağacından olanlar (diğer hallerde); kalın >6mm.

  

440799               Uzunlamasına kesilmiş diğer ağaçlar; kalın >= 6mm.

  

44079927           Diğer ağaçlardan uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş

rendelenmiş kereste; kalınlık > 6mm

  

440799270000   Diğer ağaçlardan uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş

rendelenmiş kereste; kalınlık > 6mm

  

44079940           Uzunlamasına kesilmiş, zımparalanmış diğer ağaçlar; kalın >6mm.

  

440799400000   Uzunlamasına kesilmiş, zımparalanmış diğer ağaçlar; kalın >6mm.

  

44079991           Kavak (biçilmiş, yontulmuş, dilimlenmiş, vs.)

  

440799910011   Kavak; kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar;kalınlık>6mm

  

440799910019   Kavak; diğer; kalın >6mm.

  

44079996           Tropikal ağaçlar; kalın >6mm.

  

440799960000   Tropikal ağaçlar; kalın >6mm.



  

44079998           Diğer geniş yapraklı ağaçlar; kalın >= 6mm.

  

440799981011   Şimşir;diğer; kalın >6mm.

  

440799981012   Ihlamur; diğer; kalın > 6mm.

  

440799981013   Dişbudak; diğer; kalın >6mm.

  

440799981014   Zeytin; diğer; kalın > 6mm.

  

440799981015   Ceviz; diğer; kalın > 6mm.

  

440799989011   Gürgen; diğer; kalın >6mm.

  

440799989019   Diğer geniş yapraklı ağaçlar;diğer; kalın >6mm.

  

4408                   Kaplama, kontrplak vb. için yapraklar; kalın <= 6mm.

  

440810               İğne yapraklı ağaç; kaplamalık yapraklar; kalınlık >6mm.

  

44081015           İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; v şeklinde

  

440810151000   İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak (v şeklinde) zımparalı

  

440810152000   İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak (v şeklinde) rendeli

  

440810159000   İğne yapraklı ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak (v şeklinde) rendesiz, zımparasız

  

44081091           Diğer iğne yapraklı ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar

  

440810910000   Diğer iğne yapraklı ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar

  

44081098           İğne yapraklı ağaçlardan kaplama, kontrplak vb. için diğer yapraklar

  

440810980011   İğne yapraklı ağaçlardan kaplama, kontrplak vb. için diğer yapraklar; kalınlık = 1 mm

  

440810980012   İğne yapraklı ağaçlardan kaplama, kontrplak vb. için diğer yapraklar; kalınlık < 1 mm

  

440810980013   İğne yapraklı ağaçlardan kaplama, kontrplak vb. için diğer yapraklar; 1mm < kalınlık <= 3

mm



  

440810980014   İğne yapraklı ağaçlardan kaplama, kontrplak vb. için diğer yapraklar; kalınlık > 3 mm

  

440831               Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalın >6mm.

  

44083111           Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; uç uca ekli

  

440831110000   Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; uç uca ekli

  

44083121           Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; rendeli

  

440831210000   Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; rendeli

  

44083125           Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplama, kontrplak için yaprak; zımparalı

  

440831250000   Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplama, kontrplak için yaprak; zımparalı

  

44083130           Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; diğer

  

440831300000   Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; diğer

  

440839               Diğer tropikal ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın >6mm.

  

44083915           Beyaz laun, sipo, limba, okoume vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak için yaprak

  

440839151000   Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak için (v şek.) zımparalı

  

440839159000   Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaç kaplama., kontrplak için (v şek.) rendesiz,

zımparasız

  

44083921           Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde) rendeli

  

440839210000   Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde) rendeli

  

44083930           Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak için diğer yaprak

  

440839300000   Beyaz laun, sipo, limba vb tropik ağaçtan kaplamalık, kontrplak için diğer yaprak

  

44083955           Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar

  

440839551000   Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde) zımparalı



  

440839552000   Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde) rendeli

  

440839559000   Diğer tropik ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için (v şeklinde) diğer halde

  

44083970           Diğer tropik ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar

  

440839700000   Diğer tropik ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar

  

44083985           Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalınlık=<1mm

  

440839850000   Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalınlık=<1mm

  

44083995           Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalınlık>1mm

  

440839950000   Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalınlık>1mm

  

440890               Diğer ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın >6mm.

  

44089015           Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; rendelenmiş/zımparalanmış

  

440890151000   Diğer ağaçlardan kaplama, kontrplak için yaprak; (v şeklinde) rendeli

  

440890152000   Diğer ağaçlardan kaplama, kontrplak için yaprak; (v şeklinde) zımparalı

  

440890159000   Diğer ağaçlardan kaplama, kontrplak için yaprak; (v şeklinde) rendesiz, zımparasız

  

44089035           Diğer ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar

  

440890350000   Diğer ağaçlardan kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar

  

44089085           Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; kalınlık =<1mm

  

440890850000   Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; kalınlık =<1mm

  

44089095           Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; kalınlık >1mm

  

440890950000   Diğer ağaçlardan kaplamalık, kontrplak için yapraklar; kalınlık >1mm

  

4409                   Şekil verilmiş ağaçlar (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V)

şeklinde oluklanmış vb.)



  

440910               Kenarına, yüzüne şekil verilmiş iğne yapraklı ağaçlar

  

44091011           İğne yapraklı ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi için olanlar

  

440910110000   İğne yapraklı ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi için olanlar

  

44091018           Diğer şekillerde iğne yapraklı ağaçlar

  

440910181000   İğne yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar; rendelenmiş

  

440910182000   İğne yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar; zımparalı

  

440910183000   Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş iğne yapraklı ağaçlar

  

440910184000   İğne yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar

  

440910189000   Şekil verilmiş iğne yapraklı ağaçlardan rendelenmiş parçalar

  

440921               Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş

  

44092100           Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş

  

440921001000   Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş, rendelenmiş

  

440921002000   Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş, zımparalanmış

  

440921009000   Bambu; kenarına, yüzüne şekil verilmiş, diğer hallerde

  

440929               Geniş yapraklı diğer ağaçlardan; kenarına, yüzüne şekil verilmiş

  

44092910           Geniş yapraklı ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi için olanlar

  

440929100000   Geniş yapraklı ağaçlardan tablo, fotoğraf, ayna vb eşya çerçevesi için olanlar

  

44092991           Geniş yapraklı ağaçlardan blok, şerit ve süpürgelikler

  

440929912100   Geniş yapraklı ağaçlardan şerit ve süpürgelikler

  

440929912200   Geniş yapraklı ağaçlardan döşemelik ahşap bloklar

  



44092999           Diğer şekillerde geniş yapraklı ağaçlar

  

440929999100   Geniş yapraklı ağaçlardan rendelenmiş parçalar

  

440929999200   Geniş yapraklı ağaçlardan zımparalanmış parçalar

  

440929999300   Geniş yapraklı ağaçlardan biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar

  

440929999400   Geniş yapraklı ağaçlardan diğer ahşap çubuklar ve pervazlar

  

440929999900   Geniş yapraklı ağaçlardan diğer parçalar

  

4410                   Ağaçtan ve diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB), vb.

levhalar

  

441011               Ağaçtan yonga ve levha

  

44101110           Ağaçtan yonga ve levha (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem yapılmamış)

  

441011100000   Ağaçtan yonga ve levha (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem yapılmamış)

  

44101130           Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış)

  

441011300000   Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış)

  

44101150           Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi plastikten dekoratif levha/yaprakla kaplanmış)

  

441011500000   Ağaçtan yonga ve levha (yüzeyi plastikten dekoratif levha/yaprakla kaplanmış)

  

44101190           Ağaçtan yonga ve levha (diğer şekillerde işlenmiş)

  

441011900000   Ağaçtan yonga ve levha (diğer şekillerde işlenmiş)

  

441012               Oriented strand board

  

44101210           Oriented strand board (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem yapılmamış)

  

441012100000   Oriented strand board (işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem yapılmamış)

  

44101290           Oriented strand board (diğer şekillerde işlenmiş)

  



441012901000   Oriented strand board (yüzeyi plastikten dekoratif levha/yaprakla kaplanmış)

  

441012909000   Oriented strand board (diğer şekillerde işlenmiş)

  

441019               Diğer ağaçlardan pano-levhalar

  

44101900           Diğer ağaçlardan pano-levhalar

  

441019001000   Diğer ağaçlardan pano-levhalar (yüzeyi plastikten dekoratif levha/yaprakla kaplanmış)

  

441019009000   Diğer ağaçlardan pano-levhalar (diğer şekillerde işlenmiş)

  

441090               Diğer odunsu maddelerden elde edilen levhalar

  

44109000           Diğer odunsu maddelerden elde edilen levhalar

  

441090001000   Keten döküntülerinden elde edilen levhalar

  

441090009000   Diğer odunsu maddelerden elde edilen levhalar

  

4411                   Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar

  

441112               Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.)

  

44111210           Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

441112100000   Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

44111290           Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) diğer şekillerde

  

441112900000   Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: <= 5 mm.) diğer şekillerde

  

441113               Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 5 mm. <= 9 mm)

  

44111310           Lif levha, orta yoğunlukta ( 5 mm< kalınlık<= 9 mm) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

441113100000   Lif levha, orta yoğunlukta ( 5 mm< kalınlık<= 9 mm) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış



  

44111390           Lif levha, orta yoğunlukta( 5 mm< kalınlık<= 9 mm) diğer şekillerde

  

441113900000   Lif levha, orta yoğunlukta( 5 mm< kalınlık<= 9 mm) diğer şekillerde

  

441114               Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.)

  

44111410           Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

441114100000   Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

44111490           Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) diğer şekillerde

  

441114900000   Lif levha, orta yoğunlukta (kalınlık: > 9 mm.) diğer şekillerde

  

441192               Lif levha (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.)

  

44119210           Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

441192100000   Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

44119290           Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) diğer şekillerde

  

441192900000   Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu > 0,8 gr/cm3.) diğer şekillerde

  

441193               Lif levha (yoğunluğu <0,5 > 0,8 gr/cm3.)

  

44119310           Lif levha (0,5<yoğunluk=< 0,8 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

  

441193100000   Lif levha (0,5<yoğunluk=< 0,8 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü kaplanmamış

  

44119390           Lif levha (0,5<yoğunluk=< 0,8 gr/cm3.) diğer şekillerde

  

441193900000   Lif levha (0,5<yoğunluk=< 0,8 gr/cm3.) diğer şekillerde

  

441194               Lif levha (yoğunluğu < 0,5 gr/cm3.)

  



44119410           Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu =< 0,5 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

441194100000   Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu =< 0,5 gr/cm3.) mekanik olarak işlenmemiş/yüzü

kaplanmamış

  

44119490           Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu =< 0,5 gr/cm3.) diğer şekillerde

  

441194900000   Lif levha, orta yoğunlukta (yoğunluğu =< 0,5 gr/cm3.) diğer şekillerde

  

4412                   Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar

  

441210               Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama bambular

  

44121000           Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama; bambudan olan

  

441210000000   Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama; bambudan olan

  

441231               Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (en az bir kat tropik ağaçtan ahşap

kaplanmış)

  

44123110           Kontrplak, kaplama panolar, benzeri kaplama [en az bir kat (Meranti, sipo, limba, sapelli,

pelesenki) ahşap kaplanmış]

  

441231100000   Kontrplak, kaplama panolar, benzeri kaplama [en az bir kat (Meranti, sipo, limba, sapelli,

pelesenki) ahşap kaplanmış]

  

44123190           Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (en az bir kat diğer tropik ağaçtan ahşap

kaplanmış)

  

441231900000   Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (en az bir kat diğer tropik ağaçtan ahşap

kaplanmış)

  

441232               Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (en az bir dış yüzü geniş yapraklı

ağaçlardan kaplanmış)

  

44123210           Kontrplaklar; (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

  

441232100000   Kontrplaklar; (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

  

44123290           Kontrplaklar; (en az bir dış yüzü diğer geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm



  

441232900000   Kontrplaklar; (en az bir dış yüzü diğer geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

  

441239               Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (diğer şekillerde kaplanmış)

  

44123900           Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (diğer şekillerde kaplanmış)

  

441239000000   Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama (diğer şekillerde kaplanmış)

  

441294               Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri

  

44129410           Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri (en az bir dış yüzü geniş yapraklı

ağaçlardan)

  

441294100000   Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri (en az bir dış yüzü geniş yapraklı

ağaçlardan)

  

44129490           Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri (en az bir dış yüzü geniş yapraklı

ağaçlardan)

  

441294900000   Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri; diğerlerinden

  

441299               Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar

  

44129930           Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar (en az bir tabakası yonga levhadan olanlar)

  

441299300000   Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar (en az bir tabakası yonga levhadan olanlar)

  

44129940           Kontratablalar; (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

  

441299400000   Kontratablalar; (en az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

  

44129950           Kontrpllaklar; (en az bir dış yüzü diğer geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

  

441299500000   Kontrpllaklar; (en az bir dış yüzü diğer geniş yapraklı ağaçlardan), kalınlık<=6mm

  

44129985           Diğer kontrplaklar

  

441299850000   Diğer kontrplaklar

  

4413                   Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)



  

441300               Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)

  

44130000           Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)

  

441300000000   Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)

  

4414                   Ağaçtan çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb. için)

  

441400               Ağaçtan çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb. için)

  

44140010           Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçtan ahşap çerçeve (resim, fotoğraf, ayna vb için)

  

441400100000   Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçtan ahşap çerçeve (resim, fotoğraf, ayna vb için)

  

44140090           Diğer ağaçlardan ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb için)

  

441400900000   Diğer ağaçlardan ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb için)

  

4415                   Ağaçtan kutu, kafes, sandık vb. ambalajlar, kablo makarası vb

  

441510               Ağaçtan muhafazalar, kutu, kafes sandık, benzeri; kablo makarası

  

44151010           Büyük ve küçük sandık, kafes sandık, silindir sandıklar vb ambalajlar

  

441510100011   Kontrplak/kaplama tahtasından ahşap büyük&küçük sandık, kafes sandık vb ambalaj

  

441510100019   Diğer ahşap büyük ve küçük sandık, kafes sandık, silindir sandıklar vb ambalajlar

  

44151090           Ahşap kablo makaraları

  

441510900000   Ahşap kablo makaraları

  

441520               Paletler, yük tablaları, yük panoları

  

44152020           Ahşap düz paletler; palet kaldırıcılar

  

441520200000   Ahşap düz paletler; palet kaldırıcılar

  

44152090           Ahşap palet sandıklar ve diğer yük tablaları

  



441520900000   Ahşap palet sandıklar ve diğer yük tablaları

  

4416                   Ağaçtan varil, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı

  

441600               Ağaçtan varil, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı

  

44160000           Ağaçtan varil, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı

  

441600001000   Yarılmış fıçı tahtaları (testere ile kesilmiş, ileri işlem görmemiş)

  

441600009000   Ağaçtan diğer ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası

  

4417                   Ağaçtan aletler, alet sapları, süpürge, fırça sapları, ayakkabı kalıpları

  

441700               Ağaçtan aletler, alet sapları, süpürge, fırça sapları, kalıplar

  

44170000           Ağaçtan aletler, alet sapları, süpürge, fırça sapları, kalıplar

  

441700000000   Ahşap aletIer, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde ve sapları, ahşap bot ve

ayakkabı kalıpları

  

4418                   Ağaçtan bina ve inşaat için marangozluk, mamülleri, doğrama parçaları

  

441810               Pencere, pencere kasa-çerçeveleri ağaçtan

  

44181010           Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçtan; pencere, pencere kasalar, çerçeve, pervazları

  

441810100000   Okoume, obeche, sipo vb tropik ağaçtan; pencere, pencere kasalar, çerçeve, pervazları

  

44181050           İğne yapraklı ağaçlardan; pencere, pencere kasalar, çerçeve, pervazları

  

441810500000   İğne yapraklı ağaçlardan; pencere, pencere kasalar, çerçeve, pervazları

  

44181090           Diğer ağaçlardan; pencere, pencere kasalar, çerçeve, pervazları

  

441810900000   Diğer ağaçlardan; pencere, pencere kasalar, çerçeve, pervazları

  

441820               Kapı-kasaları, eşikleri, pervazları ağaçtan

  

44182010           Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; kapı, kapı çerçeveleri, kapı pervazları, eşikleri

  



441820100000   Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; kapı, kapı çerçeveleri, kapı pervazları, eşikleri

  

44182050           İğne yapraklı ağaçtan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri

  

441820500000   İğne yapraklı ağaçtan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri

  

44182080           Diğer ağaçlardan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri

  

441820800000   Diğer ağaçlardan; kapılar, kapı çerçeveleri, kapı pervazları ve eşikleri

  

441840               Heyelan destek beton kalıbı

  

44184000           Heyelan destek beton kalıbı

  

441840000000   Heyelan destek beton kalıbı

  

441850               Padavralar ve "shakes"ler

  

44185000           Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)

  

441850000000   Padavralar ve çatı örtüleri (shakes)

  

441860               Post ve kirişler

  

44186000           Direkler ve kirişler

  

441860000000   Direkler ve kirişler

  

441871               Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (mozaik döşemeler için)

  

44187100           Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (mozaik döşemeler için)

  

441871000000   Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (mozaik döşemeler için)

  

441872               Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri, çok katlı )

  

44187200           Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri, çok katlı )

  

441872000000   Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri, çok katlı )

  

441879               Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri)



  

44187900           Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri)

  

441879000000   Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar (diğerleri)

  

441890               Bina, inşaat, marangozluk için diğer doğrama mamulleri

  

44189010           Tutkallayarak; lamine edilmiş kereste

  

441890100000   Tutkallayarak; lamine edilmiş kereste

  

44189080           Ahşap marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları

  

441890801000   Hücreli ahşap levhalar

  

441890809011   Ahşaptan merdiven

  

441890809012   Ahşaptan gömme dolaplar

  

441890809013   Ahşaptan inşaat kalıpları

  

441890809014   Ahşaptan panjur ve kepenk

  

441890809015   Ahşaptan speratörler ve paravanlar

  

441890809019   Diğer ahşap marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları

  

4419                   Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası

  

441900               Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası

  

44190010           Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; ahşap mutfak ve sofra eşyası

  

441900101000   Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; hacim ölçü kapları

  

441900102000   Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; tepsiler

  

441900109000   Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; diğer ahşap mutfak ve sofra eşyası

  

44190090           Diğer ağaçlardan; ahşap mutfak ve sofra eşyası

  



441900901000   Diğer ağaçlardan; hacim ölçü kapları

  

441900902000   Diğer ağaçlardan; tepsiler

  

441900909000   Diğer ağaçlardan; diğer ahşap mutfak ve sofra eşyası

  

4420                   Üzerine kakma yapılmış ağaç, mafhazalar (çatal, bıçak vb. İçin), biblolar, süs eşyası

  

442010               Ağaçtan heykelcikler-diğer süs eşyası

  

44201011           Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; ahşap küçük heykelcikler, diğer süs eşyası

  

442010110000   Okoume, obeche vb tropik ağaçtan; ahşap küçük heykelcikler, diğer süs eşyası

  

44201019           Diğer ağaçlardan; ahşap küçük heykelcikler, diğer süs eşyası

  

442010190000   Diğer ağaçlardan; ahşap küçük heykelcikler, diğer süs eşyası

  

442090               Diğer ağaç işlemeciliği mamulleri

  

44209010           Üzerine kakma yapılmış ağaçlar

  

442090100000   Üzerine kakma yapılmış ağaçlar

  

44209091           Okoume, obeche vb tropik ağaçtan mücevherat, çatal, bıçak takımı için mahfazalar vb

  

442090910000   Okoume, obeche vb tropik ağaçtan mücevherat, çatal, bıçak takımı için mahfazalar vb

  

44209099           Diğer ağaçlardan mücevherat, çatal, bıçak takımı için mahfazalar vb eşya

  

442090990000   Diğer ağaçlardan mücevherat, çatal, bıçak takımı için mahfazalar vb eşya

  

4421                   Ağaçtan diğer eşya

  

442110               Elbise askıları; ahşap

  

44211000           Elbise askıları; ahşap

  

442110000000   Elbise askıları; ahşap

  

442190               Ağaçtan diğer eşya



  

44219091           Ahşap eşya; lif levhadan olanlar

  

442190910000   Ahşap eşya; lif levhadan olanlar

  

44219098           Diğer ahşap eşya

  

442190981011   Ahşap mekik

  

442190981012   Ahşap bobin

  

442190981019   Diğer tornalanmış ahşap masura, makara ve dikiş ipliği makaraları

  

442190982000   Kibrit imali için kesilmiş çöpler

  

442190983000   Ahşaptan kundura çivileri

  

442190984000   Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar

  

442190985000   Ahşaptan diğer çamaşır levazımatı

  

442190989000   Ahşap diğer eşya

  

45                       Mantar ve mantardan eşya

  

4501                   Tabii mantar (işlenmemiş)

  

450110               Tabii mantar (işlenmemiş/basit bir şekilde hazırlanmış)

  

45011000           Tabii mantar (işlenmemiş/basit bir şekilde hazırlanmış)

  

450110000000   Tabii mantar (işlenmemiş/basit bir şekilde hazırlanmış)

  

450190               Tabii mantardan döküntü, kırılmış, granül (toz haline getirilmiş)

  

45019000           Tabii mantardan döküntü, kırılmış, granül (toz haline getirilmiş)

  

450190000000   Tabii mantar (döküntü, kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş)

  

4502                   Tabii mantar (işlenmiş)

  



450200               Tabii mantar (işlenmiş)

  

45020000           Tabii mantar (işlenmiş)

  

450200000000   Tabii mantar (işlenmiş)

  

4503                   Tabii mantardan eşya

  

450310               Tabii mantardan tıpa ve tıkaçlar

  

45031010           Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; silindirik olanlar

  

450310100000   Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; silindirik olanlar

  

45031090           Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer

  

450310900000   Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer

  

450390               Tabii mantardan diğer eşya

  

45039000           Tabii mantardan diğer eşya

  

450390000000   Tabii mantardan diğer eşya

  

4504                   Aglomere mantar ve aglomere mantardan eşya

  

450410               Aglomere mantardan küp, blok, levha, yaprak vs.

  

45041011           Tıpalar, tıkaçlar; köpüklü şarap için (sızdırmazlık halkası mantardan olan dahil)

  

450410110000   Tıpalar, tıkaçlar; köpüklü şarap için (sızdırmazlık halkası mantardan olan dahil)

  

45041019           Tıpalar ve tıkaçlar (küp, blok, levha, yaprak, şerit, her şekil karo vb) diğer

  

450410190000   Tıpalar ve tıkaçlar (küp, blok, levha, yaprak, şerit, her şekil karo vb) diğer

  

45041091           Aglomere mantar (küp, blok, levha, yaprak, her şekil karo vb) bağlayıcı madde içeren

  

450410910000   Aglomere mantar (küp, blok, levha, yaprak, her şekil karo vb) bağlayıcı madde içeren

  

45041099           Aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer iptidai şekilde)



  

450410990011   Aglomere mantar ve mamulleri; taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler

  

450410990012   Ham aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer iptidai şekilde)

  

450410990019   Aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer iptidai şekilde) diğer

  

450490               Aglomere mantar ve mamulleri

  

45049020           Aglomere mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer

  

450490200000   Aglomere mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer

  

45049080           Aglomere mantar ve mamulleri; diğer

  

450490800000   Aglomere mantar ve mamulleri; diğer

  

46                       Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı

eşyası

  

4601                   Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden eşya

  

460121               Bambu; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

46012110           Bambu; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

460121100000   Bambu; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

46012190           Bambu; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş maddeler

  

460121900000   Bambu; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş maddeler

  

460122               Hint kamışı; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

46012210           Hint kamışı; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

460122100000   Hint kamışı; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

46012290           Hint kamışı; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş maddeler

  

460122900000   Hint kamışı; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş maddeler



  

460129               Diğer maddelerden; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

46012910           Diğer maddelerden; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

460129100000   Diğer maddelerden; örgüden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

  

46012990           Diğer maddelerden; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş maddeler

  

460129900000   Diğer maddelerden; düz dokunmuş/birbirine paralel hale getirilmiş maddeler

  

460192               Bambu; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

46019205           Bambu; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

460192050000   Bambu; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

46019210           Bambu; örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

olanlar

  

460192100000   Bambu; örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

olanlar

  

46019290           Bambu; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünleriden diğer ürünler

  

460192900000   Bambu; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünleriden diğer ürünler

  

460193               Hint kamışı; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

46019305           Hint kamışı; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

460193050000   Hint kamışı; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

46019310           Hint kamışı; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

olanlar

  

460193100000   Hint kamışı; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

olanlar

  

46019390           Hint kamışı; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünleriden diğer ürünler

  



460193900000   Hint kamışı; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünleriden diğer ürünler

  

460194               Diğerlerinden; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

46019405           Diğerlerinden; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

460194050000   Diğerlerinden; örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler

  

46019410           Diğerlerinden; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

olanlar

  

460194100000   Diğerlerinden; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış

olanlar

  

46019490           Diğerlerinden; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünleriden diğer ürünler

  

460194900000   Diğerlerinden; örgülerden/örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünleriden diğer ürünler

  

460199               Diğer örülmeye elverişli maddelerden örgüler

  

46019905           Örgüler, örülmeye elverişli maddelerden benzeri diğer eşya

  

460199050000   Örgüler, örülmeye elverişli maddelerden benzeri diğer eşya

  

46019910           Örgüler ve örülmeye elverişli diğer maddelerden eşyalar

  

460199100000   Örgüler ve örülmeye elverişli diğer maddelerden eşyalar

  

46019990           Örgüler ve örülmeye elverişli diğer maddelerden diğer eşyalar

  

460199900000   Örgüler ve örülmeye elverişli diğer maddelerden diğer eşyalar

  

4602                   Sepetçi ve hasırcı eşyası, luffadan yapılmış eşya

  

460211               Bambu; sepetçi ve hasırcı eşyası

  

46021100           Bambu; sepetçi ve hasırcı eşyası

  

460211001000   Bambu; şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar

  

460211002000   Bambu; meyva ihracatına mahsus sepet, küfe ve zembiller



  

460211009000   Bambu; diğer sepetçi ve hasırcı eşyası

  

460212               Hint kamışı; sepetçi ve hasırcı eşyası

  

46021200           Hint kamışı; sepetçi ve hasırcı eşyası

  

460212001000   Hint kamışı; şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar

  

460212002000   Hint kamışı; meyva ihracatına mahsus sepet, küfe ve zembiller

  

460212009000   Hint kamışı; diğer sepetçi ve hasırcı eşyası

  

460219               Diğer maddelerden; sepetçi ve hasırcı eşyası

  

46021910           Diğer bitkisel maddelerden; şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar

  

460219100000   Diğer bitkisel maddelerden; şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar

  

46021990           Bitkisel maddelerden diğer sepetçi eşyası

  

460219901000   Bitkisel maddelerden meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller

  

460219909000   Bitkisel maddelerden diğer sepetçi eşyası

  

460290               Diğer maddelerden hasırcı, sepetçi eşyası

  

46029000           Diğer maddelerden hasırcı, sepetçi eşyası

  

460290001000   Diğer maddelerden meyve ihracatı için sepet, küfe, zembiller vb.

  

460290009000   Diğer maddelerden diğer sepetçi eşyası

  

01                       Canlı hayvanlar

  

0101                   Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar

  

010121               Atlar; damızlık

  

01012100           Atlar; damızlık

  



010121000000   Atlar; damızlık

  

010129               Atlar; damızlık olmayan

  

01012910           Atlar; kesimlik

  

010129100000   Atlar; kesimlik

  

01012990           Atlar; damızlık veya kesimlik olmayan

  

010129900000   Atlar; damızlık veya kesimlik olmayan

  

010130               Eşekler

  

01013000           Eşekler

  

010130001000   Eşekler; damızlık

  

010130009000   Eşekler; damızlık olmayan

  

010190               Katır ve bardolar

  

01019000           Katır ve bardolar

  

010190001000   Katır ve bardolar; damızlık

  

010190009000   Katır ve bardolar; damızlık olmayan

  

0102                   Canlı büyükbaş hayvanlar (at, eşek, katır ve bardolar hariç)

  

010221               Sığırlar; damızlık

  

01022110           Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık

  

010221100000   Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık

  

01022130           İnekler; damızlık

  

010221300000   İnekler; damızlık

  

01022190           Diğer sığırlar (düve veya inek dışındaki); damızlık



  

010221900000   Diğer sığırlar (düve veya inek hariç); damızlık

  

010229               Sığırlar; damızlık olmayan

  

01022905           Canlı sığırlar; Bibos veya Poephagus alt cinsine ait; damızlık olanlar HARİÇ

  

010229050000   Canlı sığırlar; Bibos veya Poephagus alt cinsine ait; damızlık olanlar HARİÇ

  

01022910           Sığırlar; damızlık olmayan, ağırlık <= 80kg

  

010229100000   Sığırlar; damızlık olmayan, ağırlık <= 80kg

  

01022921           Sığırlar; kasaplık, 80 kg < ağırlık <= 160 kg

  

010229210000   Sığırlar; kasaplık, 80 kg < ağırlık <= 160 kg

  

01022929           Sığırlar; damızlık veya kasaplık olmayan, 80 kg < ağırlık <= 160 kg

  

010229290000   Sığırlar; damızlık veya kasaplık olmayan, 80 kg < ağırlık <= 160 kg

  

01022941           Sığırlar; kasaplık, 160 kg < ağırlık <= 300 kg

  

010229410000   Sığırlar; kasaplık, 160 kg < ağırlık <= 300 kg

  

01022949           Sığırlar; damızlık veya kasaplık olmayan, 160 kg < ağırlık <= 300 kg

  

010229490000   Sığırlar; damızlık veya kasaplık olmayan, 160 kg < ağırlık <= 300 kg

  

01022951           Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kasaplık, ağırlık > 300 kg

  

010229510011   Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kasaplık, ağırlık > 400 kg

  

010229510019   Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kasaplık, 300kg < ağırlık <= 400 kg

  

01022959           Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık veya kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

  

010229590000   Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); damızlık veya kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

  

01022961           Dişi danalar; kasaplık, ağırlık > 300 kg

  



010229610011   Dişi danalar; kasaplık, ağırlık > 400 kg

  

010229610019   Dişi danalar; kasaplık, 300 kg <= ağırlık < 400 kg

  

01022969           Diğer inekler; kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

  

010229690000   Diğer inekler; damızlık veya kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

  

01022991           Erkek danalar; kasaplık, ağırlık > 300 kg

  

010229910011   Erkek danalar; kasaplık, ağırlık > 400 kg

  

010229910019   Erkek danalar; kasaplık, 300 kg <= ağırlık < 400 kg

  

01022999           Diğer sığırlar; kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

  

010229990000   Diğer sığırlar; damızlık veya kasaplık olmayan, ağırlık > 300 kg

  

010231               Bufalo; damızlık

  

01023100           Bufalo; damızlık

  

010231000000   Bufalo; damızlık

  

010239               Bufalo; damızlık olmayan

  

01023910           Bufalo; evcil, damızlık olmayan

  

010239100000   Bufalo; evcil, damızlık olmayan

  

01023990           Bufalo; evcil olmayan, damızlık olmayan

  

010239900000   Bufalo; evcil olmayan, damızlık olmayan

  

010290               Diğer canlı büyükbaş hayvanlar

  

01029020           Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; damızlık

  

010290200000   Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; damızlık

  

01029091           Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; evcil, damızlık olmayan



  

010290910000   Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; evcil fakat damızlık olmayan

  

01029099           Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; evcil olmayan, damızlık olmayan

  

010290990000   Diğer canlı büyükbaş hayvanlar; evcil olmayan, damızlık olmayan

  

0103                   Canlı domuzlar

  

010310               Domuz (damızlık)

  

01031000           Domuz (damızlık)

  

010310001000   Domuz; damızlık, evcil

  

010310009000   Domuz; damızlık, evcil olmayan

  

010391               Domuz; damızlık olmayan (ağırlık < 50kg)

  

01039110           Domuz; evcil türler, ağırlık <50 kg

  

010391100000   Domuz; evcil türler, ağırlık <50 kg

  

01039190           Domuz; evcil olmayan, ağırlık <50 kg

  

010391900000   Domuz; evcil olmayan, ağırlık <50 kg

  

010392               Domuz; diğer (ağırlık =>50kg)

  

01039211           Domuz (en az bir defa doğurmuş); evcil, ağırlık <=160 kg

  

010392110000   Domuz (en az bir defa doğurmuş); evcil, ağırlık <=160 kg

  

01039219           Diğer evcil domuz; ağırlık>=50 kg

  

010392190000   Diğer evcil domuz; ağırlık>=50 kg

  

01039290           Domuz; evcil olmayan, ağırlık>= 50 kg

  

010392900000   Domuz; evcil olmayan, ağırlık>= 50 kg

  



0104                   Canlı koyun ve keçiler

  

010410               Koyun

  

01041010           Koç ve koyun; damızlık

  

010410100000   Koç ve koyun; damızlık

  

01041030           Kuzu (1 yaşında/daha küçük); damızlık olmayan

  

010410300000   Kuzu (1 yaşında/daha küçük); damızlık olmayan

  

01041080           Koyun; damızlık olmayan

  

010410800000   Koyun; damızlık olmayan

  

010420               Keçi

  

01042010           Teke ve keçi; damızlık

  

010420100000   Teke ve keçi; damızlık

  

01042090           Keçi; diğer (damızlık olmayan)

  

010420900013   Oğlak; damızlık olmayan

  

010420900014   Keçi ;evcil olmayan, damızlık olmayan

  

010420900018   Keçi; evcil, damızlık olmayan

  

0105                   Canlı kümes hayvanları

  

010511               Horoz ve tavuk (ağırlık <=185gr)

  

01051111           Tavuk civcivi; damızlık, dişi, ağırlık <= 185 gr

  

010511110000   Tavuk civcivi; damızlık, dişi, ağırlık <= 185 gr

  

01051119           Tavuk civcivi; damızlık olmayan, dişi, ağırlık <= 185 gr

  

010511190000   Tavuk civcivi; damızlık olmayan, dişi, ağırlık <= 185 gr



  

01051191           Civciv; damızlık, diğer, ağırlık <= 185 gr

  

010511910000   Civciv; damızlık, diğer, ağırlık <= 185 gr

  

01051199           Civciv; damızlık olmayan, diğer, ağırlık <= 185 gr

  

010511990000   Civciv; damızlık olmayan, diğer, ağırlık <= 185 gr

  

010512               Hindi (ağırlık <= 185gr)

  

01051200           Hindi (ağırlık <= 185gr)

  

010512001011   Hindi civcivi; damızlık, ağırlık <= 185gr

  

010512001019   Hindi civcivi; diğer, damızlık, ağırlık <= 185 gr

  

010512009000   Hindi civcivi; damızlık olmayan, ağırlık <= 185gr

  

010513               Ördek; ağırlık <= 185 gr

  

01051300           Ördek; ağırlık <= 185 gr

  

010513000011   Ördek; damızlık, ağırlık <= 185 gr

  

010513000012   Ördek; damızlık olmayan, ağırlık <= 185 gr

  

010514               Kaz; ağırlık <= 185 gr

  

01051400           Kaz; ağırlık <= 185 gr

  

010514000011   Kaz; damızlık, ağırlık <= 185 gr

  

010514000012   Kaz; damızlık olmayan, ağırlık <= 185 gr

  

010515               Beç tavukları; ağırlık <= 185 gr

  

01051500           Beç tavukları; ağırlık <= 185 gr

  

010515000011   Beç tavukları; damızlık, ağırlık <= 185 gr

  



010515000012   Beç tavukları; damızlık olmayan, ağırlık <= 185 gr

  

010594               Tavuk ve horoz (ağırlık >185 gr)

  

01059400           Tavuk ve horoz (ağırlık >185 gr)

  

010594001000   Tavuk ve horoz; damızlık, ağırlık >185 gr

  

010594009000   Tavuk ve horoz; damızlık olmayan, ağırlık >185 gr

  

010599               Kümes hayvanları; diğer (ağırlık >185 gr)

  

01059910           Ördek (ağırlık >185 gr)

  

010599101000   Ördek; damızlık, ağırlık >185 gr

  

010599109000   Ördek; damızlık olmayan, ağırlık >185 gr

  

01059920           Kaz (ağırlık >185 gr)

  

010599201000   Kaz; damızlık, ağırlık >185 gr

  

010599209000   Kaz; damızlık olmayan, ağırlık >185 gr

  

01059930           Hindi (ağırlık >185 gr)

  

010599301000   Hindi; damızlık, ağırlık >185 gr

  

010599309000   Hindi; damızlık olmayan, ağırlık >185 gr

  

01059950           Beç tavukları (ağırlık >185 gr)

  

010599501000   Beç tavukları; damızlık, ağırlık >185 gr

  

010599509000   Beç tavukları; damızlık olmayan, ağırlık >185 gr

  

0106                   Canlı diğer hayvanlar

  

010611               Maymunlar

  

01061100           Maymunlar



  

010611000000   Maymunlar

  

010612               Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz inekleri, fok, deniz aslanı ve

deniz aygırları

  

01061200           Balina, yunus, domuz balıkları, manati-deniz güzeli, deniz inekleri, fok, deniz aslanı ve

deniz aygırları

  

010612000000   Balina, yunus ve domuz balıkları

  

010613               Develer ve diğer devegiller (Camelidae)

  

01061300           Develer ve diğer devegiller (Camelidae)

  

010613000000   Develer ve diğer devegiller (Camelidae)

  

010614               Tavşanlar veya yabani tavşanlar

  

01061410           Tavşan; evcil

  

010614101000   Tavşan; evcil, damızlık

  

010614109000   Tavşan; evcil, damızlık olmayan

  

01061490           Tavşan; yabani

  

010614900000   Tavşan; yabani

  

010619               Memeli diğer hayvanlar

  

01061900           Kobaylar, fareler ve diğer memeli hayvanlar; canlı

  

010619001000   Kobaylar, fareler

  

010619009000   Canlı diğer memeli hayvanlar

  

010620               Sürüngenler

  

01062000           Sürüngenler

  



010620000011   Süs kaplumbağası (akvaryum için)

  

010620000019   Diğer sürüngenler

  

010631               Kuş; yırtıcı

  

01063100           Yırtıcı kuşlar

  

010631000000   Yırtıcı kuşlar

  

010632               Papağanımsı kuşlar

  

01063200           Papağanımsı kuşlar; papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil

  

010632000000   Papağanımsı kuşlar; papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil

  

010633               Devekuşları ve emular (Dromaius novaehollandiae)

  

01063300           Devekuşları ve emular (Dromaius novaehollandiae)

  

010633001000   Devekuşları, emular (Dromaius novaehollandiae); damızlık

  

010633009000   Devekuşları, emular (Dromaius novaehollandiae); damızlık olmayan

  

010639               Kuş; diğerleri

  

01063910           Güvercinler

  

010639101000   Güvercinler (damızlık)

  

010639109000   Güvercinler (damızlık olmayan)

  

01063980           Diğer kuşlar

  

010639801000   Diğer kuşlar; damızlık

  

010639809000   Diğer kuşlar; damızlık olmayan

  

010641               Arılar

  

01064100           Arılar



  

010641001000   Arılar; damızlık

  

010641009000   Arılar; damızlık olmayan

  

010649               Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (böcek grubundakiler) ve diğer

böcekler

  

01064900           Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (böcek grubundakiler) ve diğer

böcekler

  

010649000011   Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler (böcek grubundakiler)

  

010649000019   Diğer böcekler

  

010690               Diğer hayvanlar

  

01069000           Kurbağalar, biyolojik mücadelede kullanılan diğer parazit ve predatörler ve diğer canlı

hayvanlar

  

010690001000   Diğer canlı hayvanlar; damızlık

  

010690009011   Kurbağalar; canlı

  

010690009012   Biyolojik mücadelede kullanılan diğer parazit ve predatörler; canlı

  

010690009019   Diğer canlı hayvanlar; damızlık olmayan

  

02                       Etler ve yenilen sakatat

  

0201                   Sığır eti (taze/soğutulmuş)

  

020110               Sığır eti; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

02011000           Sığır eti; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020110000000   Sığır eti; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020120               Sığır eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

02012020           Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (taze/soğutulmuş)



  

020120200000   Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (taze/soğutulmuş)

  

02012030           Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

  

020120300000   Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

  

02012050           Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

  

020120500000   Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

  

02012090           Sığır eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020120900000   Sığır eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020130               Sığır eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

02013000           Sığır eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

020130000000   Sığır eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

0202                   Sığır eti (dondurulmuş)

  

020210               Sığır eti; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)

  

02021000           Sığır eti; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)

  

020210000000   Sığır eti; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)

  

020220               Sığır eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

02022010           Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (dondurulmuş)

  

020220100000   Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (dondurulmuş)

  

02022030           Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (dondurulmuş)

  

020220300000   Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (dondurulmuş)

  

02022050           Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (dondurulmuş)

  



020220500000   Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (dondurulmuş)

  

02022090           Sığır eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

020220900000   Sığır eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

020230               Sığır eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

02023010           Sığır eti; karkas çeyrekleri, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020230100000   Sığır eti; karkas çeyrekleri, kemiksiz (dondurulmuş)

  

02023050           Sığır eti; karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020230500000   Sığır eti; karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri, kemiksiz (dondurulmuş)

  

02023090           Sığır eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020230900000   Sığır eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

  

0203                   Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020311               Domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

02031110           Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020311100000   Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

02031190           Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020311900000   Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020312               Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (taze/soğutulmuş)

  

02031211           Evcil domuz eti; but ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020312110000   Evcil domuz eti; but ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

02031219           Evcil domuz eti; kol ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020312190000   Evcil domuz eti; kol ve parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)



  

02031290           Diğer domuz eti; but, kol parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020312900000   Diğer domuz eti; but, kol parçaları, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020319               Diğer domuz etleri (taze/soğutulmuş)

  

02031911           Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (taze/soğutulmuş)

  

020319110000   Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02031913           Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (taze/soğutulmuş)

  

020319130000   Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02031915           Evcil domuz eti; karın ve karın parçaları (taze/soğutulmuş)

  

020319150000   Evcil domuz eti; karın ve karın parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02031955           Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

020319550000   Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

02031959           Evcil domuz eti; diğer (taze/soğutulmuş)

  

020319590000   Evcil domuz eti; diğer (taze/soğutulmuş)

  

02031990           Diğer domuz eti (taze/soğutulmuş)

  

020319900000   Diğer domuz eti (taze/soğutulmuş)

  

020321               Domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

  

02032110           Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

  

020321100000   Evcil domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

  

02032190           Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

  

020321900000   Diğer domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

  



020322               Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (dondurulmuş)

  

02032211           Evcil domuz eti; but ve but parçaları, kemikli (dondurulmuş)

  

020322110000   Evcil domuz eti; but ve but parçaları, kemikli (dondurulmuş)

  

02032219           Evcil domuz eti; kol ve kol parçaları, kemikli (dondurulmuş)

  

020322190000   Evcil domuz eti; kol ve kol parçaları, kemikli (dondurulmuş)

  

02032290           Diğer domuz eti; but, kol vb. parçaları, kemikli (dondurulmuş)

  

020322900000   Diğer domuz eti; but, kol vb. parçaları, kemikli (dondurulmuş)

  

020329               Diğer domuz etleri (dondurulmuş)

  

02032911           Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (dondurulmuş)

  

020329110000   Evcil domuz eti; ön kısım vb. parçaları (dondurulmuş)

  

02032913           Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (dondurulmuş)

  

020329130000   Evcil domuz eti; bel kısmı vb. parçaları (dondurulmuş)

  

02032915           Evcil domuz eti; karın kısmı vb. parçaları (dondurulmuş)

  

020329150000   Evcil domuz eti; karın kısmı vb. parçaları (dondurulmuş)

  

02032955           Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020329550000   Evcil domuz eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

  

02032959           Evcil domuz eti; diğer (dondurulmuş)

  

020329590000   Evcil domuz eti; diğer (dondurulmuş)

  

02032990           Diğer domuz eti (dondurulmuş)

  

020329900000   Diğer domuz eti (dondurulmuş)

  

0204                   Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş)



  

020410               Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

02041000           Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020410000000   Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020421               Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (taze/soğutulmuş)

  

02042100           Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (taze/soğutulmuş)

  

020421000000   Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (taze/soğutulmuş)

  

020422               Koyun eti; kemikli (taze/soğutulmuş)

  

02042210           Koyun eti; kısa ön çeyrekler (taze/soğutulmuş)

  

020422100000   Koyun eti; kısa ön çeyrekler (taze/soğutulmuş)

  

02042230           Koyun eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş)

  

020422300000   Koyun eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş)

  

02042250           Koyun eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş)

  

020422500000   Koyun eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş)

  

02042290           Koyun eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020422900000   Koyun eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020423               Koyun eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

02042300           Koyun eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

020423000000   Koyun eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

020430               Kuzuların karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  

02043000           Kuzuların karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  



020430000000   Kuzuların karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  

020441               Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  

02044100           Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  

020441000000   Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  

020442               Koyun eti; kemikli (dondurulmuş)

  

02044210           Koyun eti; kısa ön çeyrekler, kemikli (dondurulmuş)

  

020442100000   Koyun eti; kısa ön çeyrekler, kemikli (dondurulmuş)

  

02044230           Koyun eti; fileto/sağrı, kemikli (dondurulmuş)

  

020442300000   Koyun eti; fileto/sağrı, kemikli (dondurulmuş)

  

02044250           Koyun eti; but/yarım but, kemikli (dondurulmuş)

  

020442500000   Koyun eti; but/yarım but, kemikli (dondurulmuş)

  

02044290           Koyun eti; diğer, kemikli (dondurulmuş)

  

020442900000   Koyun eti; diğer, kemikli (dondurulmuş)

  

020443               Koyun eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

02044310           Kuzu eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

020443100000   Kuzu eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

02044390           Koyun eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020443900000   Koyun eti; diğer, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020450               Keçi eti

  

02045011           Keçi eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020450110000   Keçi eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş)



  

02045013           Keçi eti; kısa ön çeyrek (taze/soğutulmuş)

  

020450130000   Keçi eti; kısa ön çeyrek (taze/soğutulmuş)

  

02045015           Keçi eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş)

  

020450150000   Keçi eti; fileto/sağrı (taze/soğutulmuş)

  

02045019           Keçi eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş)

  

020450190000   Keçi eti; but/yarım but (taze/soğutulmuş)

  

02045031           Keçi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020450310000   Keçi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

02045039           Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020450390000   Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (taze/soğutulmuş)

  

02045051           Keçi eti; karkas ve yarım karkas (dondurulmuş)

  

020450510000   Keçi eti; karkas ve yarım karkas (dondurulmuş)

  

02045053           Keçi eti; kısa ön çeyrek (dondurulmuş)

  

020450530000   Keçi eti; kısa ön çeyrek (dondurulmuş)

  

02045055           Keçi eti; fileto/sağrı (tam/yarım) (dondurulmuş)

  

020450550000   Keçi eti; fileto/sağrı (tam/yarım) (dondurulmuş)

  

02045059           Keçi eti; but/yarım but (dondurulmuş)

  

020450590000   Keçi eti; but/yarım but (dondurulmuş)

  

02045071           Keçi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

020450710000   Keçi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  



02045079           Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (dondurulmuş)

  

020450790000   Keçi eti; diğer kemiksiz parçalar (dondurulmuş)

  

0205                   At,eşek,katır veya bardo etleri (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020500               At, eşek, katır/bardo etleri

  

02050020           At, eşek, katır/bardo etleri (taze/soğutulmuş)

  

020500200011   At eti (taze/soğutulmuş)

  

020500200019   Eşek, katır ve bardo eti (taze/soğutulmuş)

  

02050080           At, eşek, katır/bardo etleri (dondurulmuş)

  

020500800011   At eti (dondurulmuş)

  

020500800019   Eşek, katır ve bardo eti (dondurulmuş)

  

0206                   Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların lerin yenilen sakatatı

(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020610               Sığır sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

02061010           Sığır sakatatı (eczacılık ürünlerinin için) (taze/soğutulmuş)

  

020610100000   Sığır sakatatı (eczacılık ürünlerinin için) (taze/soğutulmuş)

  

02061095           Sığır sakatatı; kalın, ince etek (taze/soğutulmuş)

  

020610950000   Sığır sakatatı; kalın, ince etek (taze/soğutulmuş)

  

02061098           Sığırların diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020610980000   Sığırların diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020621               Sığır dili (dondurulmuş)

  

02062100           Sığır dili (dondurulmuş)

  



020621000000   Sığır dili (dondurulmuş)

  

020622               Sığır karaciğeri (dondurulmuş)

  

02062200           Sığır karaciğeri (dondurulmuş)

  

020622000000   Sığır karaciğeri (dondurulmuş)

  

020629               Sığır sakatatı; diğer (dondurulmuş)

  

02062910           Sığır sakatatı; (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)

  

020629100000   Sığır sakatatı; (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)

  

02062991           Sığır sakatatı; kalın, ince etek (dondurulmuş)

  

020629910000   Sığır sakatatı; kalın, ince etek (dondurulmuş)

  

02062999           Sığırların diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020629990000   Sığırların diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020630               Domuz sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

02063000           Domuz sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020630000000   Domuz sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020641               Domuz sakatatı (dondurulmuş)

  

02064100           Domuz sakatatı, kararaciğer (dondurulmuş)

  

020641000000   Domuz sakatatı, karaciğeri (dondurulmuş)

  

020649               Domuz sakatatı, diğerleri (dondurulmuş)

  

02064900           Domuzların diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020649000000   Domuzların diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020680               Diğer hayvanların diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)



  

02068010           Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (taze/soğutulmuş)

  

020680100000   Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (taze/soğutulmuş)

  

02068091           At, eşek, katır ve bardo sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020680910000   At, eşek, katır ve bardo sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

02068099           Koyun ve keçilerin sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020680990011   Koyun ve keçilerin karaciğerleri (taze/soğutulmuş)

  

020680990012   Koyun kuyruğu (taze/soğutulmuş)

  

020680990019   Koyun ve keçilerin diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020690               Diğer hayvanların diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

02069010           Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)

  

020690100000   Diğer sakatat (eczacılık ürünleri için) (dondurulmuş)

  

02069091           At, eşek, katır ve bardo sakatatı (dondurulmuş)

  

020690910000   At, eşek, katır ve bardo sakatatı (dondurulmuş)

  

02069099           Koyun ve keçilerin sakatatı (dondurulmuş)

  

020690990011   Koyun ve keçilerin karaciğerleri (dondurulmuş)

  

020690990012   Koyun kuyruğu (dondurulmuş)

  

020690990019   Koyun ve keçilerin diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

0207                   Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020711               Horoz ve tavukların parçalanmış etler (taze/soğutulmuş)

  

02071110           Horoz, tavuk; bağırsaksız, başlı, ayaklı, % 83'lük (taze/soğutulmuş)

  



020711100000   Horoz, tavuk; bağırsaksız, başlı, ayaklı, % 83'lük (taze/soğutulmuş)

  

02071130           Horoz, tavuk; yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 70'lik (taze/soğutulmuş)

  

020711300000   Horoz, tavuk; yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 70'lik (taze/soğutulmuş)

  

02071190           Horoz, tavuk; içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65'lik (taze/soğutulmuş)

  

020711900000   Horoz, tavuk; içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65'lik (taze/soğutulmuş)

  

020712               Horoz ve tavukların parçalanmamış etler (dondurulmuş)

  

02071210           Horoz, tavuk; tüyleri yoluınmuş; yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 70'lik

(dondurulmuş)

  

020712100000   Horoz, tavuk; tüyleri yoluınmuş; yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız, % 70'lik

(dondurulmuş)

  

02071290           Horoz, tavuk; tüyleri alınmış, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65'lik (dondurulmuş)

  

020712900000   Horoz, tavuk; tüyleri alınmış, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 65'lik (dondurulmuş)

  

020713               Horoz ve tavukların parçalanmamış etler (taze/soğutulmuş)

  

02071310           Horoz, tavuk eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

020713100000   Horoz, tavuk eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

02071320           Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020713200000   Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

02071330           Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş)

  

020713300000   Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş)

  

02071340           Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat vb. (taze/soğutulmuş)

  

020713400000   Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat vb. (taze/soğutulmuş)

  

02071350           Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş)



  

020713500000   Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02071360           Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (taze/soğutulmuş)

  

020713600000   Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02071370           Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020713700000   Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

02071391           Horoz, tavuk karaciğerleri (taze/soğutulmuş)

  

020713910000   Horoz, tavuk karaciğerleri (taze/soğutulmuş)

  

02071399           Horoz, tavuk sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş)

  

020713990000   Horoz, tavuk sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş)

  

020714               Horoz ve tavukların parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş)

  

02071410           Horoz, tavuk eti ve sakatatı; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020714100000   Horoz, tavuk eti ve sakatatı; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)

  

02071420           Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş)

  

020714200000   Horoz, tavuk eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş)

  

02071430           Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (dondurulmuş)

  

020714300000   Horoz, tavuk eti; bütün kanatlar (dondurulmuş)

  

02071440           Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)

  

020714400000   Horoz, tavuk eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)

  

02071450           Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş)

  

020714500000   Horoz, tavuk eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş)

  



02071460           Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (dondurulmuş)

  

020714600000   Horoz, tavuk eti; but, but parçaları (dondurulmuş)

  

02071470           Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

020714700000   Horoz, tavuk eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

02071491           Horoz, tavuk karaciğerleri (dondurulmuş)

  

020714910000   Horoz, tavuk karaciğerleri (dondurulmuş)

  

02071499           Horoz, tavuk sakatatı; diğer (dondurulmuş)

  

020714990000   Horoz, tavuk sakatatı; diğer (dondurulmuş)

  

020724               Hindilerin parçalanmamış etleri (taze/soğutulmuş)

  

02072410           Hindi; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız % 80'lik (taze/soğutulmuş)

  

020724100000   Hindi; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız % 80'lik (taze/soğutulmuş)

  

02072490           Hindi; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73'lük ve diğer şekilde

(taze/soğutulmuş)

  

020724900000   Hindi; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73'lük ve diğer şekilde

(taze/soğutulmuş)

  

020725               Hindilerin parçalanmamış etleri (dondurulmuş)

  

02072510           Hindi; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız % 80'lik (dondurulmuş)

  

020725100000   Hindi; tüyleri yolunmuş, yürek vb alınmamış, başsız, ayaksız % 80'lik (dondurulmuş)

  

02072590           Hindi; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73'lük ve diğer şekilde

(dondurulmuş)

  

020725900000   Hindi; tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, başsız, ayaksız, % 73'lük ve diğer şekilde

(dondurulmuş)

  

020726               Hindilerin parçalanmış et ve sakatatı (taze/soğutulmuş)



  

02072610           Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

020726100000   Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

02072620           Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020726200000   Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (taze/soğutulmuş)

  

02072630           Hindi eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş)

  

020726300000   Hindi eti; bütün kanatlar (taze/soğutulmuş)

  

02072640           Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (taze/soğutulmuş)

  

020726400000   Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (taze/soğutulmuş)

  

02072650           Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş)

  

020726500000   Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02072660           Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (taze/soğutulmuş)

  

020726600000   Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02072670           Hindi eti; bütün diğer kısım ve parçaları (taze/soğutulmuş)

  

020726700000   Hindi eti; bütün diğer kısım ve parçaları (taze/soğutulmuş)

  

02072680           Hindi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020726800000   Hindi eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

02072691           Hindi karaciğeri (taze/soğutulmuş)

  

020726910000   Hindi karaciğeri (taze/soğutulmuş)

  

02072699           Hindi sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş)

  

020726990000   Hindi sakatatı; diğer (taze/soğutulmuş)

  



020727               Hindilerin parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş)

  

02072710           Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)

  

020727100000   Hindi eti; parça halinde, kemiksiz (dondurulmuş)

  

02072720           Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş)

  

020727200000   Hindi eti; yarım/çeyrek, kemikli (dondurulmuş)

  

02072730           Hindi eti; bütün kanatlar (dondurulmuş)

  

020727300000   Hindi eti; bütün kanatlar (dondurulmuş)

  

02072740           Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)

  

020727400000   Hindi eti; sırt, boyun, kanat, kuyruk uçları (dondurulmuş)

  

02072750           Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş)

  

020727500000   Hindi eti; göğüs, göğüs parçaları (dondurulmuş)

  

02072760           Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (dondurulmuş)

  

020727600000   Hindi eti; bütün alt kısmı ve parçaları (dondurulmuş)

  

02072770           Hindi eti; bütün diğer kısımları ve parçaları (dondurulmuş)

  

020727700000   Hindi eti; bütün diğer kısımları ve parçaları (dondurulmuş)

  

02072780           Hindi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

020727800000   Hindi eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

02072791           Hindi karaciğeri (dondurulmuş)

  

020727910000   Hindi karaciğeri (dondurulmuş)

  

02072799           Hindi sakatatı; diğer (dondurulmuş)

  

020727990000   Hindi sakatatı; diğer (dondurulmuş)



  

020741               Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş)

  

02074120           Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %85'lik

  

020741200000   Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %85'lik

  

02074130           Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %70'lik

  

020741300000   Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %70'lik

  

02074180           Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %63'lük

  

020741800000   Ördek; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %63'lük

  

020742               Ördek; parçalanmamış (dondurulmuş)

  

02074230           Ördek; parçalanmamış (dondurulmuş), %70'lik

  

020742300000   Ördek; parçalanmamış (dondurulmuş), %70'lik

  

02074280           Ördek; parçalanmamış (dondurulmuş), %63'lük

  

020742800000   Ördek; parçalanmamış (dondurulmuş), %63'lük

  

020743               Ördeğin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

  

02074300           Ördeğin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

  

020743000000   Ördeğin yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

  

020744               Ördek eti (taze veya soğutulmuş); parça halinde, kemikli ya da kemiksiz

  

02074410           Ördek eti (taze veya soğutulmuş); kemiksiz

  

020744100000   Ördek eti (taze veya soğutulmuş); kemiksiz

  

02074421           Ördek eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze veya soğutulmuş)

  

020744210000   Ördek eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze veya soğutulmuş)

  



02074431           Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

020744310000   Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

02074441           Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

020744410000   Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

02074451           Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

020744510000   Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

02074461           Ördeğin but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

020744610000   Ördeğin but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

02074471           Ördeğin "palto" denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

020744710000   Ördeğin "palto" denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

02074481           Ördeğin diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

020744810000   Ördeğin diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

02074491           Ördeğin karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)

  

020744910000   Ördeğin karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)

  

02074499           Ördeğin diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)

  

020744990000   Ördeğin diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)

  

020745               Ördek eti (dondurulmuş); parça halinde, kemikli ya da kemiksiz

  

02074510           Ördek eti (dondurulmuş); kemiksiz

  

020745100000   Ördek eti (dondurulmuş); kemiksiz

  

02074521           Ördek eti; kemikli yarım veya çeyrekler (dondurulmuş)

  

020745210000   Ördek eti; kemikli yarım veya çeyrekler (dondurulmuş)



  

02074531           Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli

  

020745310000   Ördeğin bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli

  

02074541           Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli

  

020745410000   Ördeğin sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli

  

02074551           Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli

  

020745510000   Ördeğin göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli

  

02074561           Ördeğin but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

020745610000   Ördeğin but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

02074571           Ördeğin "palto" denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli

  

020745710000   Ördeğin "palto" denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli

  

02074581           Ördeğin diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

020745810000   Ördeğin diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

02074593           Ördeğin yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)

  

020745930000   Ördeğin yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)

  

02074595           Ördeğin diğer karaciğerleri (dondurulmuş)

  

020745950000   Ördeğin diğer karaciğerleri (dondurulmuş)

  

02074599           Ördeğin diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020745990000   Ördeğin diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020751               Kaz; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş)

  

02075110           Kaz; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %82'lik

  



020751100000   Tüyü yolunmuş, kanı akıtılmş, içi boşaltılmamş, baş ve ayağı kesilmemş % 82'lik deniln

kazlar (taze/soğutulmuş)

  

02075190           Kaz; parçalanmamış (taze veya soğutulmuş), %75'lik

  

020751900000   Tüyü yolunmş,içi boşaltımş,baş aykları kesilmş,yürği taşlğı alınmş/alınmmş %75'lik

kazlar/diğr şkl. bul.(taze/soğt.)

  

020752               Kaz; parçalanmamış (dondurulmuş)

  

02075210           Kaz; parçalanmamış (dondurulmuş), %82'lik

  

020752100000   Tüyü yolunmuş, kanı akıtılmş, içi boşaltılmamş, baş ve ayağı kesilmemş % 82'lik deniln

kazlar (dondurulmuş)

  

02075290           Kaz; parçalanmamış (dondurulmuş), %75'lik

  

020752900000   Tüyü yolunmş,içi boşaltımş,baş aykları kesilmş,yürği taşlğı alınmş/alınmmş %75'lik

kazlar/diğr şkl. bul.(dondulmuş)

  

020753               Kazların yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

  

02075300           Kazların yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

  

020753000000   Kazların yağlı karaciğerleri (taze veya soğutulmuş)

  

020754               Kaz eti ve sakatatı (taze veya soğutulmuş); parça halinde, kemikli ya da kemiksiz

  

02075410           Kaz eti; kemiksiz (taze veya soğutulmuş)

  

020754100000   Kaz eti; kemiksiz (taze veya soğutulmuş)

  

02075421           Kaz eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze veya soğutulmuş)

  

020754210000   Kaz eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze veya soğutulmuş)

  

02075431           Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

020754310000   Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

02075441           Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli



  

020754410000   Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

02075451           Kazın göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

020754510000   Kazın göğüs ve göğüs parçaları (taze veya soğutulmuş); kemikli

  

02075461           Kazın but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

020754610000   Kazın but ve but parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

02075471           Kazın "palto" denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

020754710000   Kazın "palto" denilen kısımları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

02075481           Kazın diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

020754810000   Kazın diğer parçaları (taze veya soğutulmuş); kemiklli

  

02075491           Kazın karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)

  

020754910000   Kazın karaciğerleri (yağlı karaciğerler hariç) (taze veya soğutulmuş)

  

02075499           Kazın diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)

  

020754990000   Kazın diğer sakatatı (taze veya soğutulmuş)

  

020755               Kaz eti ve sakatatı (dondurulmuş); parça halinde, kemikli ya da kemiksiz

  

02075510           Kaz eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

020755100000   Kaz eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

02075521           Kaz eti; kemikli yarım veya çeyrekler (dondurulmuş)

  

020755210000   Kaz eti; kemikli yarım veya çeyrekler (dondurulmuş)

  

02075531           Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli

  

020755310000   Kazın bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (dondurulmuş); kemikli

  



02075541           Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli

  

020755410000   Kazın sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (dondurulmuş); kemikli

  

02075551           Kazın göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli

  

020755510000   Kazın göğüs ve göğüs parçaları (dondurulmuş); kemikli

  

02075561           Kazın but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

020755610000   Kazın but ve but parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

02075571           Kazın "palto" denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli

  

020755710000   Kazın "palto" denilen kısımları (dondurulmuş); kemiklli

  

02075581           Kazın diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

020755810000   Kazın diğer parçaları (dondurulmuş); kemiklli

  

02075593           Kazın yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)

  

020755930000   Kazın yağlı karaciğerleri (dondurulmuş)

  

02075595           Kazın diğer karaciğerleri (dondurulmuş)

  

020755950000   Kazın diğer karaciğerleri (dondurulmuş)

  

02075599           Kazın diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020755990000   Kazın diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

020760               Beç tavuklarının eti ve sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); bütün veya

parçalanmış

  

02076005           Beç tavukları; parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020760050000   Beç tavukları; parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

02076010           Beç tavukları; kemiksiz (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  



020760100000   Beç tavukları; kemiksiz (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

02076021           Beç tavuğu eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020760210000   Beç tavuğu eti; kemikli yarım veya çeyrekler (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

02076031           Beç tavuğunun bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya

dondurulmuş); kemikli

  

020760310000   Beç tavuğunun bütün kanatları (kanat uçları olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya

dondurulmuş); kemikli

  

02076041           Beç tavuğunun sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze, soğutulmuş veya

dondurulmuş); kemikli

  

020760410000   Beç tavuğunun sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları (taze, soğutulmuş veya

dondurulmuş); kemikli

  

02076051           Beç tavuğunun göğüs ve göğüs parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli

  

020760510000   Beç tavuğunun göğüs ve göğüs parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemikli

  

02076061           Beç tavuğunun but ve but parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli

  

020760610000   Beç tavuğunun but ve but parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli

  

02076081           Beç tavuğunun diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli

  

020760810000   Beç tavuğunun diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş); kemiklli

  

02076091           Beç tavuğunun karaciğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020760910000   Beç tavuğunun karaciğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

02076099           Beç tavuğunun diğer sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020760990000   Beç tavuğunun diğer sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

0208                   Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

020810               Tavşanların et ve yenilen sakatatı



  

02081010           Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020810100000   Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02081090           Diğer tavşanın eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020810900000   Diğer tavşanın eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020830               Maymunların eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02083000           Maymunların eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020830000000   Maymunların eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020840               Balina, yunus, domuz, manati-deniz güzeli, fok, deniz aslanı/aygırları etleri, yenilen

sakatatı (taze/soğuk/dondurulmuş)

  

02084010           Balina eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020840100000   Balina eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02084020           Fok eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020840200000   Fok eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02084080           Memeli diğer deniz hayvanlarının eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020840800000   Memeli diğer deniz hayvanlarının eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020850               Sürüngenlerin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02085000           Sürüngenlerin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020850000000   Sürüngenlerin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020860               Develer ve diğer devegillerden olanlara (Camelidae) ait olan etler

(taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02086000           Develer ve diğer devegillerden olanlara (Camelidae) ait olan etler

(taze/soğutulmuş/dondurulmuş)



  

020860000000   Develer ve diğer devegillerden olanlara (Camelidae) ait olan etler

(taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020890               Diğer hayvanların et ve yenilen sakatatı

  

02089010           Evcil güvercin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020890100000   Evcil güvercin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02089030           Av hayvanlarının eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020890300000   Av hayvanlarına ait olan etler (tavşanlar hariç)(taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02089060           Ren geyiği eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020890600000   Ren geyiği eti (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02089070           Kurbağa bacağı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020890700000   Kurbağa bacağı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

02089098           Diğer hayvanların et ve sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020890980000   Diğer hayvanların et ve sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

0209                   Domuz ve kümes hayvanlarının yağları (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış,

salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

  

020910               Domuzun deri altı yağı (lard); taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura

edilmiş

  

02091011           Domuzun deri altı yağı (lard) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura

edilmiş)

  

020910110000   Domuzun deri altı yağı (lard) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura

edilmiş)

  

02091019           Domuzun deri altı yağı (lard) (kurutulmuş veya tütsülenmiş )

  

020910190000   Domuzun deri altı yağı (lard) (kurutulmuş veya tütsülenmiş )



  

02091090           Domuzların diğer yağı (deri altı yağı (lard) hariç)

  

020910900000   Domuzların diğer yağı (deri altı yağı (lard) hariç)

  

020990               Diğer kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura

edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

  

02099000           Diğer kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura

edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

  

020990000000   Diğer kümes hayvanlarının yağları (taze,soğutulmuş,dondurulmuş,tuzlanmış,salamura

edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

  

0210                   Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

  

021011               Domuz etlerinden but, kol vb. parçaları (kemikli) (tuz./salamura/kuru../tütsü)

  

02101111           Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

021011110000   Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

02101119           Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

021011190000   Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

02101131           Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (kuru/tütsülü)

  

021011310000   Evcil domuz etleri; but ve but parçaları (kuru/tütsülü)

  

02101139           Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (kuru/tütsülü)

  

021011390000   Evcil domuz etleri; kol ve kol parçaları (kuru/tütsülü)

  

02101190           Diğer domuz etleri; but, kol ve parçaları (kuru/tütsülü)

  

021011900000   Diğer domuz etleri; but, kol ve parçaları (kuru/tütsülü)

  

021012               Domuzun karın ve karın parçaları (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

02101211           Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (tuzlu/salamuralı)



  

021012110000   Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

02101219           Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (kuru/tütsülü)

  

021012190000   Evcil domuz etleri; karın ve karın parçaları (kuru/tütsülü)

  

02101290           Diğer domuz etleri; karın, karın parçaları (kuru/tuzlu/tütsülü/salamura)

  

021012900000   Diğer domuz etleri; karın, karın parçaları (kuru/tuzlu/tütsülü/salamura)

  

021019               Domuzun diğer etleri (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

02101910           Evcil domuz yarım karkas/dörtte üç ön parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

021019100000   Evcil domuz yarım karkas/dörtte üç ön parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

02101920           Evcil domuz dörtte üç arka parça/orta kısımları (tuzlu/salamuralı)

  

021019200000   Evcil domuz dörtte üç arka parça/orta kısımları (tuzlu/salamuralı)

  

02101930           Evcil domuz ön parça, ön parça kısımları (tuzlu/salamuralı)

  

021019300000   Evcil domuz ön parça, ön parça kısımları (tuzlu/salamuralı)

  

02101940           Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

021019400000   Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (tuzlu/salamuralı)

  

02101950           Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (tuzlu/salamuralı)

  

021019500000   Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (tuzlu/salamuralı)

  

02101960           Evcil domuz ön kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü)

  

021019600000   Evcil domuz ön kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü)

  

02101970           Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü)

  

021019700000   Evcil domuz bel kısmı ve parçaları (kuru/tütsülü)

  



02101981           Evcil domuz et ve sakatatı; diğer, kemiksiz (kuru/tütsülü)

  

021019810000   Evcil domuz et ve sakatatı; diğer, kemiksiz (kuru/tütsülü)

  

02101989           Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (kuru/tütsülü)

  

021019890000   Evcil domuz et ve sakatatı; diğer (kuru/tütsülü)

  

02101990           Diğer domuzların et ve sakatatı (kuru/tütsülü)

  

021019900000   Diğer domuzların et ve sakatatı (kuru/tütsülü)

  

021020               Sığır etleri (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

02102010           Sığır etleri; kemikli, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021020100000   Sığır etleri; kemikli, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02102090           Sığır etleri; kemiksiz, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021020900000   Sığır etleri; kemiksiz, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021091               Maymunların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109100           Maymunların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021091000000   Maymunların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021092               Balina, yunus, domuz bal., manati-deniz güzeli sakatatı (tuzlu/salamura/kuru/tütsülü)

  

02109210           Balina, yunus, domuzbalıkları, manati ve deniz ineklerinin et ve yenilen sakatatı

(tuzlanmış/salamura/kuru/tütsülenmiş)

  

021092100000   Balina, yunus, domuzbalıkları, manati ve deniz ineklerinin et ve yenilen sakatatı

(tuzlanmış/salamura/kuru/tütsülenmiş)

  

02109291           Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları eti (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya

tütsülenmiş)

  

021092910000   Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları eti (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya

tütsülenmiş)



  

02109292           Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları sakatatı (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya

tütsülenmiş)

  

021092920000   Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları sakatatı (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya

tütsülenmiş)

  

02109299           Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri

(tuzlu/salamura/kuru/tütsülenmiş)

  

021092990000   Fok, deniz aslanı ve deniz aygırları et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri

(tuzlu/salamura/kuru/tütsülenmiş)

  

021093               Sürüngenlerin sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109300           Sürüngenlerin sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021093000000   Sürüngenlerin sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099               Diğer hayvanların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109910           At eti (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099100000   At eti (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109921           Koyun, keçi eti; kemikli (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099210000   Koyun, keçi eti; kemikli (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109929           Koyun, keçi eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099290000   Koyun, keçi eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109931           Ren geyiği eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099310000   Ren geyiği eti; kemiksiz, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109939           Diğer hayvan etleri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099390000   Diğer hayvan etleri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  



02109941           Evcil domuz karaciğeri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099410000   Evcil domuz karaciğeri; tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109949           Evcil domuz sakatatı; diğer, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099490000   Evcil domuz sakatatı; diğer, tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109951           Sığır sakatatı; kalın, ince etek; tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099510000   Sığır sakatatı; kalın, ince etek; tuzlu (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109959           Sığır sakatatı; diğer, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099590000   Sığır sakatatı; diğer, tuzlanmış (salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109971           Kaz ve ördeklerin yağlı karaciğeri (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099711000   Kaz karaciğeri (tuzlu/salamuralı)

  

021099712000   Ördek karaciğeri (tuzlu/salamuralı)

  

02109979           Diğer kümes hayvanlarının karaciğeri (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099790000   Diğer kümes hayvanlarının karaciğeri (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109985           Diğer hayvanların (kümes hayvanları hariç) sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099850000   Diğer hayvanların (kümes hayvanları hariç) sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

02109990           Diğer hayvanların et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri

  

021099900000   Diğer hayvanların et ve sakatatının yenilen un ve ezmeleri

  

03                       Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

  

0301                   Canlı balıklar

  

030111               Süs balıkları (tatlısu); canlı

  

03011100           Süs balıkları (tatlısu); canlı



  

030111000000   Süs balıkları (tatlısu); canlı

  

030119               Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç); canlı

  

03011900           Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç); canlı

  

030119000000   Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç); canlı

  

030191               Alabalıklar (canlı)

  

03019110           Oncorhynchus apache, oncorhynchus chrysogaster türü balık (canlı)

  

030191100000   Oncorhynchus apache, oncorhynchus chrysogaster türü balık (canlı)

  

03019190           Canlı; salmon trutta, oncorhyn. türü balıklar

  

030191900000   Alabalıklar; canlı, diğer

  

030192               Yılan balıkları (canlı)

  

03019210           Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk < 12 cm, canlı

  

030192100000   Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk < 12 cm, canlı

  

03019230           Yılan balıkları (Anguilla spp.); 12 cm <= uzunluk < 20 cm, canlı

  

030192300000   Yılan balıkları (Anguilla spp.); 12 cm <= uzunluk < 20 cm, canlı

  

03019290           Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk >= 20 cm, canlı

  

030192900000   Yılan balıkları (Anguilla spp.); uzunluk >= 20 cm, canlı

  

030193               Sazan balıkları (canlı)

  

03019300           Sazan balıkları (canlı)

  

030193000000   Sazan balıkları (canlı)

  

030194               Mavi yüzgeçli orkinos (canlı)

  



03019410           Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); canlı

  

030194100000   Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); canlı

  

03019490           Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); canlı

  

030194900000   Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); canlı

  

030195               Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (canlı)

  

03019500           Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (canlı)

  

030195000000   Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (canlı)

  

030199               Diğerler balıklar (canlı)

  

03019911           Pasifik, atlantik, tuna somonları (canlı)

  

030199110000   Pasifik, atlantik, tuna somonları (canlı)

  

03019918           Diğer tatlısu balıkları; canlı

  

030199180000   Diğer tatlısu balıkları; canlı

  

03019985           Canlı levrek, çipura ve diğer deniz balıkları

  

030199850013   Levrek (deniz); canlı

  

030199850014   Çipura (deniz); canlı

  

030199850018   Canlı diğer deniz balıkları

  

0302                   Balıklar (taze veya soğutulmuş)

  

030211               Alabalıklar (taze/soğutulmuş)

  

03021110           Alabalıklar; oncorhynchus apache ve chrysogaster türü (taze/soğutulmuş)

  

030211100000   Alabalıklar; oncorhynchus apache ve chrysogaster türü (taze/soğutulmuş)

  

03021120           Alabalıklar; oncorhynchus mykiss türü (taze/soğutulmuş)(başlı/solungaçlı/içi temizlenmiş)



  

030211200000   Alabalıklar; oncorhynchus mykiss türü (taze/soğutulmuş)(başlı/solungaçlı/içi temizlenmiş)

  

03021180           Alabalıkgillerin diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

030211800000   Alabalıklar; diğer, (taze veya soğutulmuş)

  

030213               Pasifik somonları; (taze veya soğutulmuş)

  

03021300           Pasifik somonları; (taze veya soğutulmuş)

  

030213000000   Pasifik somonları; (taze veya soğutulmuş)

  

030214               Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş)

  

03021400           Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş)

  

030214000000   Atlantik somonları ve tuna somonları; (taze veya soğutulmuş)

  

030219               Diğer alabalıklar (taze/soğutulmuş)

  

03021900           Diğer alabalıkgiller; karaciğerleri yumurtaları ve nefisleri hariç (taze/soğutulmuş)

  

030219000000   Diğer alabalıkgiller; karaciğerleri yumurtaları ve nefisleri hariç (taze/soğutulmuş)

  

030221               Tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

03022110           Siyah tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030221100000   Siyah tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

03022130           Atlantik tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030221300000   Atlantik tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

03022190           Pasifik tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030221900000   Pasifik tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030222               Yaldızlı pisi balığı (taze/soğutulmuş)

  



03022200           Yaldızlı pisi balığı (taze/soğutulmuş)

  

030222000000   Yaldızlı pisi balığı (taze/soğutulmuş)

  

030223               Dil balığı (taze/soğutulmuş)

  

03022300           Dil balığı (taze/soğutulmuş)

  

030223000000   Dil balığı (taze/soğutulmuş)

  

030224               Kalkan balığı (Psetta maxima); (taze veya soğutulmuş)

  

03022400           Kalkan balığı (Psetta maxima); (taze/soğutulmuş)

  

030224000000   Kalkan balığı (Psetta maxima); (taze/soğutulmuş)

  

030229               Diğer yassı balıklar (taze/soğutulmuş)

  

03022910           Dört noktalı pisi (taze/soğutulmuş)

  

030229100000   Dört noktalı pisi (taze/soğutulmuş)

  

03022980           Diğer yassı balıklar; (taze/soğutulmuş)

  

030229800000   Diğer yassı balıklar; (taze/soğutulmuş)

  

030231               Ton balığı (taze/soğutulmuş)

  

03023110           Ton balığı; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğutulmuş)

  

030231100000   Ton balığı; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğutulmuş)

  

03023190           Ton balığı; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030231900000   Ton balığı; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030232               Sarı yüzgeçli orkinos (taze/soğutulmuş)

  

03023210           Sarı yüzgeçli orkinos; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğuk)

  

030232100000   Sarı yüzgeçli orkinos; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğuk)



  

03023290           Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030232900000   Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030233               Yazılı orkinos (taze/soğutulmuş)

  

03023310           Yazılı orkinos; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğuk)

  

030233100000   Yazılı orkinos; hülasa ve 1604'de ki ürünlerin imalinde kullanılan (taze/soğuk)

  

03023390           Yazılı orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030233900000   Yazılı orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030234               Bigeye orkinosu (taze/soğutulmuş)

  

03023410           Bigeye orkinosu; hülasa, 1604'de ki ürünün imalinde kullanılan (taze/soğutulmuş)

  

030234100000   Bigeye orkinosu; hülasa, 1604'de ki ürünün imalinde kullanılan (taze/soğutulmuş)

  

03023490           Bigeye orkinosu; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030234900000   Bigeye orkinosu; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030235               Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinos (taze/soğutulmuş)

  

03023511           Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); konserve için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)

  

030235110000   Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); konserve için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)

  

03023519           Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); diğer amaç için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)

  

030235190000   Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); diğer amaç için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)

  

03023591           Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); konserve için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)



  

030235910000   Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); konserve için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)

  

03023599           Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); diğer amaçl için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)

  

030235990000   Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); diğer amaçl için kullanılan (taze veya

soğutulmuş)

  

030236               Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (taze/soğutulmuş)

  

03023610           Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos hülasası, 1604'de ki ürünün imalinde kullanılan

(taze/soğutulmuş)

  

030236100000   Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos hülasası, 1604'de ki ürünün imalinde kullanılan

(taze/soğutulmuş)

  

03023690           Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030236900000   Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos; diğer (taze/soğutulmuş)

  

030239               Diğer ton balıkları (taze/soğutulmuş)

  

03023920           Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar; konserve için kullanılan (taze veya soğutulmuş)

  

030239200000   Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar; konserve için kullanılan (taze veya soğutulmuş)

  

03023980           Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar; diğer amaç için kullanılan (taze veya soğutulmuş)

  

030239800000   Diğer ton balıkları ve diğer orkinoslar; diğer amaç için kullanılan (taze veya soğutulmuş)

  

030241               Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii); taze

veya soğutulmuş

  

03024100           Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii); taze

veya soğutulmuş

  

030241000000   Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii); taze

veya soğutulmuş

  



030242               Hamsi balıkları (Engraulis spp.); taze veya soğutulmuş

  

03024200           Hamsi balıkları (Engraulis spp.); taze veya soğutulmuş

  

030242000000   Hamsi balıkları (Engraulis spp.); taze veya soğutulmuş

  

030243               Avrupa sardalya balığı türü ve sardinops türü sardalyalar, palatika ve çaça balığı; taze veya

soğutulmuş

  

03024310           Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); taze veya soğutulmuş

  

030243100000   Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); taze veya soğutulmuş

  

03024330           Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); taze veya

soğutulmuş

  

030243300000   Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.); taze veya

soğutulmuş

  

03024390           Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); taze veya soğutulmuş

  

030243900000   Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); taze veya soğutulmuş

  

030244               Uskumru balıkları; taze veya soğutulmuş

  

03024400           Uskumru balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030244000000   Uskumru balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030245               İstavrit ve derinsu istavriti (Trachurus trachurus); taze veya soğutulmuş

  

03024510           Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); taze veya soğutulmuş

  

030245100000   Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); taze veya soğutulmuş

  

03024530           Şili istavriti (Trachurus murphyi); taze veya soğutulmuş

  

030245300000   Şili istavriti (Trachurus murphyi); taze veya soğutulmuş

  

03024590           Diğer istavritler; taze veya soğutulmuş

  



030245900000   Diğer istavritler; taze veya soğutulmuş

  

030246               Cobia (Rachycentron canadum); taze veya soğutulmuş

  

03024600           Cobia (Rachycentron canadum); taze veya soğutulmuş

  

030246000000   Cobia (Rachycentron canadum); taze veya soğutulmuş

  

030247               Kılıç balığı (Xiphias gladius); taze veya soğutulmuş

  

03024700           Kılıç balığı (Xiphias gladius); taze veya soğutulmuş

  

030247000000   Kılıç balığı (Xiphias gladius); taze veya soğutulmuş

  

030251               Morina balıkarı; taze veya soğutulmuş

  

03025110           Soğuksu morinası (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş

  

030251100000   Soğuksu morinası (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş

  

03025190           Diğer morina balıkları (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş

  

030251900000   Diğer morina balıkları (Gadus morhua); taze veya soğutulmuş

  

030252               Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); taze veya soğutulmuş

  

03025200           Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); taze veya soğutulmuş

  

030252000000   Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); taze veya soğutulmuş

  

030253               Kömür balığı (Pollachius virens); taze veya soğutulmuş

  

03025300           Kömür balığı (Pollachius virens); taze veya soğutulmuş

  

030253000000   Kömür balığı (Pollachius virens); taze veya soğutulmuş

  

030254               Berlam balıkları; taze veya soğutulmuş

  

03025411           Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius

paradoxus); taze veya soğutulmuş

  



030254110000   Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius

paradoxus); taze veya soğutulmuş

  

03025415           Güney berlam balıkları (Merluccius australis); taze veya soğutulmuş

  

030254150000   Güney berlam balıkları (Merluccius australis); taze veya soğutulmuş

  

03025419           Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030254190000   Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; taze veya soğutulmuş

  

03025490           Urophycis cinsi berlam balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030254900000   Urophycis cinsi berlam balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030255               Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma); taze veya soğutulmuş

  

03025500           Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma); taze veya soğutulmuş

  

030255000000   Alaska mezgit balığı (Theragra chalcogramma); taze veya soğutulmuş

  

030256               Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); taze veya

soğutulmuş

  

03025600           Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); taze veya

soğutulmuş

  

030256000000   Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis); taze veya

soğutulmuş

  

030259               Diğer yassı balıklar (Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ve Muraenolepididae

familyalarına ait); taze veya soğutulmuş

  

03025910           Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar; taze veya soğutulmuş

  

030259100000   Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar; taze veya soğutulmuş

  

03025920           Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); taze veya soğutulmuş

  

030259200000   Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); taze veya soğutulmuş

  



03025930           Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030259300000   Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; taze veya soğutulmuş

  

03025940           Gelincik balığı (Molva spp.); taze veya soğutulmuş

  

030259400000   Gelincik balığı (Molva spp.); taze veya soğutulmuş

  

03025990           Diğer yassı balıklar; taze veya soğutulmuş

  

030259900000   Diğer yassı balıklar; taze veya soğutulmuş

  

030271               Tilapya balığı (Oreochromis spp.); taze veya soğutulmuş

  

03027100           Tilapya balığı (Oreochromis spp.); taze veya soğutulmuş

  

030271000000   Tilapya balığı (Oreochromis spp.); taze veya soğutulmuş

  

030272               Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); taze veya

soğutulmuş

  

03027200           Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); taze veya

soğutulmuş

  

030272000000   Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); taze veya

soğutulmuş

  

030273               Sazan balıkları; taze veya soğutulmuş

  

03027300           Sazan balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030273000000   Sazan balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030274               Yılan balıkları (Anguilla spp.); taze veya soğutulmuş

  

03027400           Yılan balıkları (Anguilla spp.); taze veya soğutulmuş

  

030274000000   Yılan balıkları (Anguilla spp.); taze veya soğutulmuş

  

030279               Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); taze veya soğutulmuş

  



03027900           Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); taze veya soğutulmuş

  

030279000000   Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); taze veya soğutulmuş

  

030281               Köpek balıkları; taze veya soğutulmuş

  

03028110           Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias); taze veya soğutulmuş

  

030281100000   Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias); taze veya soğutulmuş

  

03028120           Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); taze veya soğutulmuş

  

030281200000   Kedi balığı (Scyliorhinus spp.); taze veya soğutulmuş

  

03028130           Dik burun (Lamna nasus); taze veya soğutulmuş

  

030281300000   Dik burun (Lamna nasus); taze veya soğutulmuş

  

03028190           Diğer köpek balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030281900000   Diğer köpek balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030282               Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; taze veya soğutulmuş

  

03028200           Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; taze veya soğutulmuş

  

030282000000   Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; taze veya soğutulmuş

  

030283               Diş balıkları (Dissostichus spp.); taze veya soğutulmuş

  

03028300           Diş balıkları (Dissostichus spp.); taze veya soğutulmuş

  

030283000000   Diş balıkları (Dissostichus spp.); taze veya soğutulmuş

  

030284               Deniz levreği; taze veya soğutulmuş

  

03028410           Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); taze veya soğutulmuş

  

030284100000   Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); taze veya soğutulmuş

  

03028490           Diğer deniz levreği; taze veya soğutulmuş



  

030284900000   Diğer deniz levreği; taze veya soğutulmuş

  

030285               İzmaritgiller; taze veya soğutulmuş

  

03028510           İzmaritgiller (sparidae) (Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar); taze veya

soğutulmuş

  

030285100000   İzmaritgiller (sparidae) (Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olanlar); taze veya

soğutulmuş

  

03028530           Çipura (Sparus aurata); taze veya soğutulmuş

  

030285300000   Çipura (Sparus aurata); taze veya soğutulmuş

  

03028590           Diğer izmaritgiller; taze veya soğutulmuş

  

030285900000   Diğer izmaritgiller; taze veya soğutulmuş

  

030289               Diğer balıklar; taze veya soğutulmuş

  

03028910           Tatlısu balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030289100000   Tatlısu balıkları; taze veya soğutulmuş

  

03028921           Euthynnus cinsi balıklar; konserve imalinde kullanılan, taze veya soğutulmuş

  

030289210000   Euthynnus cinsi balıklar; konserve imalinde kullanılan, taze veya soğutulmuş

  

03028929           Euthynnus cinsi balıklar; diğer yerde kullanılan, taze veya soğutulmuş

  

030289290000   Euthynnus cinsi balıklar; diğer yerde kullanılan, taze veya soğutulmuş

  

03028931           Kırmızı balık (Sebastes marinus türü); taze veya soğutulmuş

  

030289310000   Kırmızı balık (Sebastes marinus türü); taze veya soğutulmuş

  

03028939           Diğer kırmızı balık; taze veya soğutulmuş

  

030289390000   Diğer kırmızı balık; taze veya soğutulmuş

  



03028940           Çapak balıkları (Brama spp.); taze veya soğutulmuş

  

030289400000   Çapak balıkları (Brama spp.); taze veya soğutulmuş

  

03028950           Fener balıkları (Lophius spp.); taze veya soğutulmuş

  

030289500000   Fener balıkları (Lophius spp.); taze veya soğutulmuş

  

03028960           Pink cusk-eel balıkları (Genypterus blacodes); taze veya soğutulmuş

  

030289600000   Pink cusk-eel balıkları (Genypterus blacodes); taze veya soğutulmuş

  

03028990           Diğer tuzlusu balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030289900000   Diğer tuzlusu balıkları; taze veya soğutulmuş

  

030290               Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri, taze veya soğutulmuş

  

03029000           Balık karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri; taze veya soğutulmuş

  

030290000011   Balık karaciğerleri, taze veya soğutulmuş

  

030290000012   Balık yumurtaları, taze veya soğutulmuş

  

030290000013   Balık nefisleri, taze veya soğutulmuş

  

0303                   Balıklar (dondurulmuş)

  

030311               Sockeye salmonu (dondurulmuş)

  

03031100           Sockeye salmonu (dondurulmuş)

  

030311000000   Sockeye salmonu (dondurulmuş)

  

030312               Diğer Pasifik somonları; dondurulmuş

  

03031200           Diğer Pasifik somonları; dondurulmuş

  

030312000000   Diğer Pasifik somonları; dondurulmuş

  

030313               Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş



  

03031300           Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş

  

030313000000   Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho); dondurulmuş

  

030314               Alabalıklar; dondurulmuş

  

03031410           Alabalıklar (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden);

dondurulmuş

  

030314100000   Alabalıklar (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden);

dondurulmuş

  

03031420           Alabalıklar (Oncorhy.mykiss türü, içi temiz ağırlığı >1,2kg, veya temiz, başsız/solungaçsız

ağırlığı >1kg); dondurulmuş

  

030314200000   Alabalıklar (Oncorhy.mykiss türü, içi temiz ağırlığı >1,2kg, veya temiz, başsız/solungaçsız

ağırlığı >1kg); dondurulmuş

  

03031490           Diğer alabalıklar; dondurulmuş

  

030314900000   Diğer alabalıklar; dondurulmuş

  

030319               Diğer pasifik somonları (dondurulmuş)

  

03031900           Diğer pasifik somonları (dondurulmuş)

  

030319000000   Diğer pasifik somonları (dondurulmuş)

  

030323               Tilapya balığı (Oreochromis spp.); dondurulmuş

  

03032300           Tilapya balığı (Oreochromis spp.); dondurulmuş

  

030323000000   Tilapya balığı (Oreochromis spp.); dondurulmuş

  

030324               Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); dondurulmuş

  

03032400           Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); dondurulmuş

  

030324000000   Yayın balığı (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.); dondurulmuş

  



030325               Sazan balığı; dondurulmuş

  

03032500           Sazan balığı; dondurulmuş

  

030325000000   Sazan balığı; dondurulmuş

  

030326               Yılan balıkları (Anguilla spp.); dondurulmuş

  

03032600           Yılan balıkları (Anguilla spp.); dondurulmuş

  

030326000000   Yılan balıkları (Anguilla spp.); dondurulmuş

  

030329               Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); dondurulmuş

  

03032900           Nil Levreği (Lates niloticus) ve yılanbaşlar (Channa spp.); dondurulmuş

  

030329000000   Diğer alabalıkgiller (taze/soğutulmuş)

  

030331               Tütün balıkları (dondurulmuş)

  

03033110           Siyah tütün balığı (dondurulmuş)

  

030331100000   Siyah tütün balığı (dondurulmuş)

  

03033130           Atlantik tütün balıkları (dondurulmuş)

  

030331300000   Atlantik tütün balıkları (dondurulmuş)

  

03033190           Pasifik tütün balıkları (dondurulmuş)

  

030331900000   Pasifik tütün balıkları (dondurulmuş)

  

030332               Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)

  

03033200           Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)

  

030332000000   Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)

  

030333               Dil balığı (dondurulmuş)

  

03033300           Dil balığı (dondurulmuş)



  

030333000000   Dil balığı (dondurulmuş)

  

030334               Kalkan balığı (Psetta maxima); dondurulmuş

  

03033400           Kalkan balığı (Psetta maxima); dondurulmuş

  

030334000000   Kalkan balığı (Psetta maxima); dondurulmuş

  

030339               Diğer yassı balıklar (dondurulmuş)

  

03033910           Dere pisisi (dondurulmuş)

  

030339100000   Dere pisisi (dondurulmuş)

  

03033930           Rhombosolea cinsi balıklar (dondurulmuş)

  

030339300000   Rhombosolea cinsi balıklar (dondurulmuş)

  

03033950           Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü yassı balıklar; dondurulmuş

  

030339500000   Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü yassı balıklar; dondurulmuş

  

03033985           Diğer yassı balıklar; dondurulmuş

  

030339850000   Diğer yassı balıklar; dondurulmuş

  

030341               Ton balıkları (dondurulmuş)

  

03034110           Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):1604'deki ür.imalinde

kul.(dondurulmuş)

  

030341100000   Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga):1604'deki ür.imalinde

kul.(dondurulmuş)

  

03034190           Diğer ton balıkları (dondurulmuş)

  

030341900000   Albacore veya uzun yüzgeçli ton balıklarının diğerleri (dondurulmuş)

  

030342               Sarı yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)

  



03034212           Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane =<10 kg, hülasa, 1604'deki ür.imalinde kul.

(dondurulmuş)

  

030342120000   Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane>10 kg, hülasa, 1604'deki ür.imalinde kul. (dondurulmuş)

  

03034218           Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, hülasa, 1604'de ki ürünlerin imalinde kul. (dondurulmuş)

  

030342180000   Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane=<10 kg, hülasa, 1604'deki ür.imalinde kul.

(dondurulmuş)

  

03034242           Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane>10 kg, hülasa 1604'deki ür.imalinde kul.(dondurulmuş)

  

030342420000   Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane>10 kg, hülasa 1604'deki ür.imalinde kul.(dondurulmuş)

  

03034248           Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane=<10 kg, hülasa, 1604'deki ür.imalinde kul.(dondurulmuş)

  

030342480000   Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane=<10 kg, hülasa, 1604'deki ür.imalinde kul.(dondurulmuş)

  

03034290           Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (dondurulmuş)

  

030342900000   Sarı yüzgeçli orkinos; diğer (dondurulmuş)

  

030343               Yazılı orkinos (dondurulmuş)

  

03034310           Orkinos ve yazılı orkinos, 1604'deki ür.imalinde kul. (dondurulmuş)

  

030343100000   Orkinos ve yazılı orkinos, 1604'deki ür.imalinde kul. (dondurulmuş)

  

03034390           Yazılı orkinos; diğer (dondurulmuş)

  

030343900000   Orkinos veya yazılı orkinos; diğer (dondurulmuş)

  

030344               Bigeye orkinosu (dondurulmuş)

  

03034410           Bigeye orkinosu (Thunnus obesus), 1604'deki ür.imalinde kul. (dondurulmuş)

  

030344100000   Bigeye orkinosu (Thunnus obesus), 1604'deki ür.imalinde kul. (dondurulmuş)

  

03034490           Diğer bigeye orkinosu; diğer hallerde, 1604'de ki ürünlerin imalinde kul. (dondurulmuş)

  

030344900000   Diğer bigeye orkinosu (dondurulmuş)



  

030345               Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)

  

03034512           Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, konserve için kullanılan

  

030345120000   Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, konserve için kullanılan

  

03034518           Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, diğer amaçlar için

kullanılan

  

030345180000   Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus); dondurulmuş, diğer amaçlar için

kullanılan

  

03034591           Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, konserve için kullanılan

  

030345910000   Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, konserve için kullanılan

  

03034599           Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, diğer amaçlar için

kullanılan

  

030345990000   Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis); dondurulmuş, diğer amaçlar için

kullanılan

  

030346               Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)

  

03034610           Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii), 1604'deki ür.imalinde kul.

(dondurulmuş)

  

030346100000   Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii), 1604'deki ür.imalinde kul.

(dondurulmuş)

  

03034690           Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos; diğerleri (dondurulmuş)

  

030346900000   Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos; diğerleri (dondurulmuş)

  

030349               Diğer ton balıkları (dondurulmuş)

  

03034920           Diğer ton balıkları; dondurulmuş, konserve için kullanılan

  

030349200000   Diğer ton balıkları; dondurulmuş, konserve için kullanılan

  



03034985           Diğer ton balıkları; dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan

  

030349850000   Diğer ton balıkları; dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan

  

030351               Ringa balıkları (dondurulmuş)

  

03035100           Ringa balıkları (dondurulmuş)

  

030351000000   Ringa balıkları (dondurulmuş)

  

030353               Sardalyalar, palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); dondurulmuş

  

03035310           Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); dondurulmuş

  

030353100000   Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus); dondurulmuş

  

03035330           Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.);

dondurulmuş

  

030353300000   Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.);

dondurulmuş

  

03035390           Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); dondurulmuş

  

030353900000   Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus); dondurulmuş

  

030354               Uskumru balıkları; dondurulmuş

  

03035410           Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus); dondurulmuş

  

030354100000   Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus); dondurulmuş

  

03035490           Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus); dondurulmuş

  

030354900000   Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus); dondurulmuş

  

030355               İstavrit ve derinsu istavriti; dondurulmuş

  

03035510           Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); dondurulmuş

  

030355100000   Atlantik istavriti (Trachurus trachurus); dondurulmuş



  

03035530           Şili istavriti (Trachurus murphyi); dondurulmuş

  

030355300000   Şili istavriti (Trachurus murphyi); dondurulmuş

  

03035590           Diğerler istavritler; dondurulmuş

  

030355900000   Diğerler istavritler; dondurulmuş

  

030356               Cobia (Rachycentron canadum); dondurulmuş

  

03035600           Cobia (Rachycentron canadum); dondurulmuş

  

030356000000   Cobia (Rachycentron canadum); dondurulmuş

  

030357               Kılıç balığı (Xiphias gladius); dondurulmuş

  

03035700           Kılıç balığı (Xiphias gladius); dondurulmuş

  

030357000000   Kılıç balığı (Xiphias gladius); dondurulmuş

  

030363               Morina balıkları; dondurulmuş

  

03036310           Soğuksu morinası (Gadus morhua); dondurulmuş

  

030363100000   Soğuksu morinası (Gadus morhua); dondurulmuş

  

03036330           Atlantik morinası (Gadus ogac); dondurulmuş

  

030363300000   Atlantik morinası (Gadus ogac); dondurulmuş

  

03036390           Pasifik morinası (Gadus macrocephalus); dondurulmuş

  

030363900000   Pasifik morinası (Gadus macrocephalus); dondurulmuş

  

030364               Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); dondurulmuş

  

03036400           Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); dondurulmuş

  

030364000000   Haddock balığı (Melanogrammus aeglefinus); dondurulmuş

  



030365               Kömür balığı (Pollachius virens); dondurulmuş

  

03036500           Kömür balığı (Pollachius virens); dondurulmuş

  

030365000000   Kömür balığı (Pollachius virens); dondurulmuş

  

030366               Berlam balıkları; dondurulmuş

  

03036611           Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları; dondurulmuş

  

030366110000   Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları; dondurulmuş

  

03036612           Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi);

dondurulmuş

  

030366120000   Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi);

dondurulmuş

  

03036613           Güney berlam balıkları (Merluccius australis); dondurulmuş

  

030366130000   Güney berlam balıkları (Merluccius australis); dondurulmuş

  

03036619           Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; dondurulmuş

  

030366190000   Merliccius cinsi diğer berlam balıkları; dondurulmuş

  

03036690           Urophycis cinsi berlam balıkları; dondurulmuş

  

030366900000   Urophycis cinsi berlam balıkları; dondurulmuş

  

030367               Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma); dondurulmuş

  

03036700           Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma); dondurulmuş

  

030367000000   Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma); dondurulmuş

  

030368               Mezgit balıkları; dondurulmuş

  

03036810           Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou); dondurulmuş

  

030368100000   Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou); dondurulmuş



  

03036890           Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis); dondurulmuş

  

030368900000   Avustralya mavi mezgiti ( Micromesitius australis); dondurulmuş

  

030369               Kutup morinası, bakalyaro, mezgit, mavi grenadier, gelincik, vb. diğer balıklar;

dondurulmuş

  

03036910           Kutup morinası (Boreogadus türü); dondurulmuş

  

030369100000   Kutup morinası (Boreogadus türü); dondurulmuş

  

03036930           Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); dondurulmuş

  

030369300000   Bakalyaro balığı (Merlangius merlangus); dondurulmuş

  

03036950           Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; dondurulmuş

  

030369500000   Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; dondurulmuş

  

03036970           Mavi grenadier balıkları (Macruronus novaezealandiae); dondurulmuş

  

030369700000   Mavi grenadier balıkları (Macruronus novaezealandiae); dondurulmuş

  

03036980           Gelincik balıkları (Molva spp.); dondurulmuş

  

030369800000   Gelincik balıkları (Molva spp.); dondurulmuş

  

03036990           Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, vb. ailesine ait

diğer balıklar; dondurulmuş

  

030369900000   Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, vb. ailesine ait

diğer balıklar; dondurulmuş

  

030381               Köpek balıkları; dondurulmuş

  

03038110           Mahmuzlu camgöz köpek balığı (Squalus acanthias); dondurulmuş

  

030381100000   Mahmuzlu camgöz köpek balığı (Squalus acanthias); dondurulmuş

  

03038120           Kedi balığı (köpek balığı) (Scyliorhinus spp.); dondurulmuş



  

030381200000   Kedi balığı (köpek balığı) (Scyliorhinus spp.); dondurulmuş

  

03038130           Dikburun köpek balığı (Lamna nasus); dondurulmuş

  

030381300000   Dikburun köpek balığı (Lamna nasus); dondurulmuş

  

03038190           Diğer köpek balıkları; dondurulmuş

  

030381900000   Diğer köpek balıkları; dondurulmuş

  

030382               Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; dondurulmuş

  

03038200           Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; dondurulmuş

  

030382000000   Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]; dondurulmuş

  

030383               Diş balıkları (Dissostichus spp.); dondurulmuş

  

03038300           Diş balıkları (Dissostichus spp.); dondurulmuş

  

030383000000   Diş balıkları (Dissostichus spp.); dondurulmuş

  

030384               Deniz levreği; dondurulmuş

  

03038410           Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); dondurulmuş

  

030384100000   Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax); dondurulmuş

  

03038490           Diğer deniz levrekleri; dondurulmuş

  

030384900000   Diğer deniz levrekleri; dondurulmuş

  

030389               Tatlusu, kırmızı, palamut-torik, hamsi, dentex, çipura, çapak, fener, vb. diğer balıklar;

dondurulmuş

  

03038910           Tatlısu balıkları; dondurulmuş

  

030389100000   Tatlısu balıkları; dondurulmuş

  

03038921           Euthynnus cinsi balıklar; dondurulmuş, konserve imalinde kullanılan



  

030389210000   Euthynnus cinsi balıklar; dondurulmuş, konserve imalinde kullanılan

  

03038929           Euthynnus cinsi balıklar; dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan

  

030389290000   Euthynnus cinsi balıklar; dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan

  

03038931           Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar); dondurulmuş

  

030389310000   Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar); dondurulmuş

  

03038939           Diğer kırmızı balık; dondurulmuş

  

030389390000   Diğer kırmızı balık; dondurulmuş

  

03038940           Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar; dondurulmuş

  

030389400000   Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar; dondurulmuş

  

03038945           Hamsi balıkları (Engraulis spp.); dondurulmuş

  

030389450000   Hamsi balıkları (Engraulis spp.); dondurulmuş

  

03038950           Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olan balıklar; dondurulmuş

  

030389500000   Dentex dentex, Pagellus spp familyasına ait olan balıklar; dondurulmuş

  

03038955           Çipura (Sparus aurata); dondurulmuş

  

030389550000   Çipura (Sparus aurata); dondurulmuş

  

03038960           Çapak balıkları (Brama spp.); dondurulmuş

  

030389600000   Çapak balıkları (Brama spp.); dondurulmuş

  

03038965           Fener balıkları (Lophius spp.); dondurulmuş

  

030389650000   Fener balıkları (Lophius spp.); dondurulmuş

  

03038970           Pink cusk-eel balığı (Genypterus blacodes); dondurulmuş

  



030389700000   Pink cusk-eel balığı (Genypterus blacodes); dondurulmuş

  

03038990           Diğer balıklar; dondurulmuş

  

030389900000   Diğer balıklar; dondurulmuş

  

030390               Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri; dondurulmuş

  

03039010           Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve

nefisler ; dondurulmuş

  

030390100000   Deoksiribonükleik asit ve protamin sülfatın imaline mahsus sert ve yumuşak yumurta ve

nefisler ; dondurulmuş

  

03039090           Balık karaciğerler, diğer yumurtalar ve diğer nefisler; dondurulmuş

  

030390900000   Balık karaciğerler, diğer yumurtalar ve diğer nefisler; dondurulmuş

  

0304                   Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

  

030431               Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03043100           Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030431000000   Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030432               Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları; taze veya

soğutulmuş

  

03043200           Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları; taze veya

soğutulmuş

  

030432000000   Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları; taze veya

soğutulmuş

  

030433               Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03043300           Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030433000000   Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; taze veya soğutulmuş

  



030439               Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03043900           Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030439000000   Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030441               Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044100           Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030441000000   Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030442               Alabalık filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044210           Alabalık filetoları (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr); taze veya

soğutulmuş

  

030442100000   Alabalık filetoları (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr); taze veya

soğutulmuş

  

03044250           Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü); taze veya

soğutulmuş

  

030442500000   Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü); taze veya

soğutulmuş

  

03044290           Diğer alabalıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030442900000   Diğer alabalıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030443               Yassı balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044300           Yassı balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030443000000   Yassı balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030444               Morina, kömür, vb. diğer balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044410           Morina balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030444100000   Morina balıklarının filetoları; taze veya soğutulmuş



  

03044430           Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030444300000   Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044490           Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.ailesine ait diğer balıkların

filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030444900000   Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.ailesine ait diğer balıkların

filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030445               Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044500           Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030445000000   Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030446               Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044600           Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030446000000   Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030449               Tatlısu, kırmızı ve diğer balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044910           Tatlı su balıkları filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030449100000   Tatlı su balıkları filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044950           Kırmızı balık (Sebastes spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030449500000   Kırmızı balık (Sebastes spp.) filetoları; taze veya soğutulmuş

  

03044990           Diğer balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030449900000   Diğer balıkların filetoları; taze veya soğutulmuş

  

030451               Tilapya, yayın, sazan, nil levreği, yılan ve yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya

soğutulmuş

  

03045100           Tilapya, yayın, sazan, nil levreği, yılan ve yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya

soğutulmuş



  

030451000000   Tilapya, yayın, sazan, nil levreği, yılan ve yılanbaş balıklarının filetoları; taze veya

soğutulmuş

  

030452               Alabalıkgillerin etleri; taze veya soğutulmuş

  

03045200           Alabalıkgillerin etleri; taze veya soğutulmuş

  

030452000000   Alabalıkgillerin etleri; taze veya soğutulmuş

  

030453               Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. familyasına ait balıkların

etleri; taze veya soğutulmuş

  

03045300           Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. familyasına ait balıkların

etleri; taze veya soğutulmuş

  

030453000000   Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb. familyasına ait balıkların

etleri; taze veya soğutulmuş

  

030454               Kılıç balığı (Xiphias gladius) etleri; taze veya soğutulmuş

  

03045400           Kılıç balığı (Xiphias gladius) etleri; taze veya soğutulmuş

  

030454000000   Kılıç balığı (Xiphias gladius) etleri; taze veya soğutulmuş

  

030455               Diş balıkları (Dissostichus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş

  

03045500           Diş balıkları (Dissostichus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş

  

030455000000   Diş balıkları (Dissostichus spp.) etleri; taze veya soğutulmuş

  

030459               Tatlısu, ringa balığı flapları ve diğer balıkların etleri; taze veya soğutulmuş

  

03045910           Tatlı su balıkları etleri; taze veya soğutulmuş

  

030459100000   Tatlı su balıkları etleri; taze veya soğutulmuş

  

03045950           Ringa balığı flapları; taze veya soğutulmuş

  

030459500000   Ringa balığı flapları; taze veya soğutulmuş

  



03045990           Diğer balıkların etleri; taze veya soğutulmuş

  

030459900000   Diğer balıkların etleri; taze veya soğutulmuş

  

030461               Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; dondurulmuş

  

03046100           Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; dondurulmuş

  

030461000000   Tilapya balığı (Oreochromis spp.) filetoları; dondurulmuş

  

030462               Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları;

dondurulmuş

  

03046200           Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları;

dondurulmuş

  

030462000000   Yayın balığı (Pangasius spp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) filetoları;

dondurulmuş

  

030463               Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; dondurulmuş

  

03046300           Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; dondurulmuş

  

030463000000   Nil Levreği (Lates niloticus) filetoları; dondurulmuş

  

030469               Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

03046900           Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030469000000   Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030471               Morina balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

03047110           Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) filetoları; dondurulmuş

  

030471100000   Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) filetoları; dondurulmuş

  

03047190           Diğer morina balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030471900000   Diğer morina balıklarının filetoları; dondurulmuş

  



030472               Haddock (Melanogrammus aeglefinus) filetoları; dondurulmuş

  

03047200           Haddock (Melanogrammus aeglefinus) filetoları; dondurulmuş

  

030472000000   Haddock (Melanogrammus aeglefinus) filetoları; dondurulmuş

  

030473               Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; dondurulmuş

  

03047300           Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; dondurulmuş

  

030473000000   Kömür balığı (Pollachius virens) filetoları; dondurulmuş

  

030474               Berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

03047411           Sığ su ve derinsu berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030474110000   Sığ su ve derinsu berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

03047415           Arjantin berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030474150000   Arjantin berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

03047419           Merluccius cinsi diğer berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030474190000   Merluccius cinsi diğer berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

03047490           Urophycis cinsi berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030474900000   Urophycis cinsi berlam balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030475               Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) filetoları; dondurulmuş

  

03047500           Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) filetoları; dondurulmuş

  

030475000000   Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) filetoları; dondurulmuş

  

030479               Kutup morinası, mezgit, mavi grenadier, gelincik, vb. balıkların dondurulmuş filetoları

  

03047910           Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) filetoları; dondurulmuş

  

030479100000   Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) filetoları; dondurulmuş



  

03047930           Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) filetoları; dondurulmuş

  

030479300000   Mezgit balıkları (Merlangius merlangus) filetoları; dondurulmuş

  

03047950           Mavi Grenadier balıklarının (Macruronus novaezelandiae) filetoları; dondurulmuş

  

030479500000   Mavi Grenadier balıklarının (Macruronus novaezelandiae) filetoları; dondurulmuş

  

03047980           Gelincik Balığı filetoları; dondurulmuş

  

030479800000   Gelincik Balığı filetoları; dondurulmuş

  

03047990           Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.familyasına ait diğer balıkların

dondurulmuş filetoları

  

030479900000   Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb.familyasına ait diğer balıkların

dondurulmuş filetoları

  

030481               Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetolar; dondurulmuş

  

03048100           Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetolar; dondurulmuş

  

030481000000   Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetolar; dondurulmuş

  

030482               Alabalık filetoları; dondurulmuş

  

03048210           Alabalık (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr) filetoları;

dondurulmuş

  

030482100000   Alabalık (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı > 400 gr) filetoları;

dondurulmuş

  

03048250           Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü);

dondurulmuş

  

030482500000   Alabalık filetoları (Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türü);

dondurulmuş

  

03048290           Diğer alabalık filetoları; dondurulmuş

  



030482900000   Diğer alabalık filetoları; dondurulmuş

  

030483               Yassı balıkların filetoları; dondurulmuş

  

03048310           Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) filetoları; dondurulmuş

  

030483100000   Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) filetoları; dondurulmuş

  

03048330           Dere pisisi balığı (Platichtysflesus) filetoları; dondurulmuş

  

030483300000   Dere pisisi balığı (Platichtysflesus) filetoları; dondurulmuş

  

03048350           Dört noktalı pisi balığı (Lepidorhombus spp.) filetoları; dondurulmuş

  

030483500000   Dört noktalı pisi balığı (Lepidorhombus spp.) filetoları; dondurulmuş

  

03048390           Diğer yassı balıkların filetoları; dondurulmuş

  

030483900000   Diğer yassı balıkların filetoları; dondurulmuş

  

030484               Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; dondurulmuş

  

03048400           Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; dondurulmuş

  

030484000000   Kılıç balığı (Xiphias gladius) filetoları; dondurulmuş

  

030485               Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; dondurulmuş

  

03048500           Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; dondurulmuş

  

030485000000   Diş balıkları (Dissostichus spp.) filetoları; dondurulmuş

  

030486               Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) filetoları; dondurulmuş

  

03048600           Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) filetoları; dondurulmuş

  

030486000000   Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii) filetoları; dondurulmuş

  

030487               Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları; dondurulmuş

  

03048700           Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları; dondurulmuş



  

030487000000   Ton balıkları (Thunnus cinsi), orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları; dondurulmuş

  

030489               Diğer balıkların filetoları; dondurulmuş

  

03048910           Tatlısu balıkları filetoları; dondurulmuş

  

030489100000   Tatlısu balıkları filetoları; dondurulmuş

  

03048921           Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar) filetoları; dondurulmuş

  

030489210000   Kırmızı balık (Sebastes marinus türünden olanlar) filetoları; dondurulmuş

  

03048929           Diğer kırmızı balık filetoları; dondurulmuş

  

030489290000   Diğer kırmızı balık filetoları; dondurulmuş

  

03048930           Euthynnus cinsi balık filetoları; dondurulmuş

  

030489300000   Euthynnus cinsi balık filetoları; dondurulmuş

  

03048941           Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus filetoları; dondurulmuş

  

030489410000   Avustralya uskumrusu - Scomber Australasicus filetoları; dondurulmuş

  

03048949           Diğer uskumru balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

030489490000   Diğer uskumru balıklarının filetoları; dondurulmuş

  

03048951           Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları;

dondurulmuş

  

030489510000   Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) ve Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) filetoları;

dondurulmuş

  

03048955           Dik burunlul köpekbalıklarının (Lamna nasus) filetoları; dondurulmuş

  

030489550000   Dik burunlul köpekbalıklarının (Lamna nasus) filetoları; dondurulmuş

  

03048959           Diğer köpek balıkları filetoları; dondurulmuş

  



030489590000   Diğer köpek balıkları filetoları; dondurulmuş

  

03048960           Fener balıkları (Lophius spp.) filetoları; dondurulmuş

  

030489600000   Fener balıkları (Lophius spp.) filetoları; dondurulmuş

  

03048990           Diğer balıkların dondurulmuş filetoları

  

030489900000   Diğer balıkların dondurulmuş filetoları

  

030491               Kılıç balığı etleri (dondurulmuş)

  

03049100           Kılıç balığı etleri (dondurulmuş)

  

030491000000   Kılıç balığı etleri (dondurulmuş)

  

030492               Diş balıkları etleri (dondurulmuş)

  

03049200           Diş balıkları etleri (dondurulmuş)

  

030492000000   Diş balıkları etleri (dondurulmuş)

  

030493               Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri; dondurulmuş

  

03049310           Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri (surimi); dondurulmuş

  

030493100000   Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının etleri (surimi); dondurulmuş

  

03049390           Diğer tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının diğer etleri;

dondurulmuş

  

030493900000   Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının diğer etleri; dondurulmuş

  

030494               Alaska mezgit balıklarının etleri; dondurulmuş

  

03049410           Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) etleri (surimi); dondurulmuş

  

030494100000   Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) etleri (surimi); dondurulmuş

  

03049490           Diğer alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) diğer etleri; dondurulmuş

  



030494900000   Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) diğer etleri; dondurulmuş

  

030495               Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb. familyasına ait balıkların

etleri; dondurulmuş

  

03049510           Bregmacerotidae, Euclichthyidae, vb.familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları etleri

(surimi); dondurulmuş

  

030495100000   Bregmacerotidae, Euclichthyidae, vb.familyasına ait balıklar, Alaska mezgit balıkları etleri

(surimi); dondurulmuş

  

03049521           Pasifik morinası -Gadus macrocephalus etleri; dondurulmuş

  

030495210000   Pasifik morinası -Gadus macrocephalus etleri; dondurulmuş

  

03049525           Soğuksu morinası -Gadus morhua etleri; dondurulmuş

  

030495250000   Soğuksu morinası -Gadus morhua etleri; dondurulmuş

  

03049529           Diğer morina balıkları etleri; dondurulmuş

  

030495290000   Diğer morina balıkları etleri; dondurulmuş

  

03049530           Haddock (Melanogrammus aeglefinus) etleri; dondurulmuş

  

030495300000   Haddock balıklarının (Melanogrammus aeglefinus) etleri; dondurulmuş

  

03049540           Kömür balıkları (Pollachius virens) etleri; dondurulmuş

  

030495400000   Kömür balıkları (Pollachius virens) etleri; dondurulmuş

  

03049550           Merluccius cinsi berlam balıkları etleri; dondurulmuş

  

030495500000   Merluccius cinsi berlam balıkları etleri; dondurulmuş

  

03049560           Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) etleri; dondurulmuş

  

030495600000   Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) etleri; dondurulmuş

  

03049590           Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb. familyasına ait diğer

balıkların etleri; dondurulmuş



  

030495900000   Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, vb. familyasına ait diğer

balıkların etleri; dondurulmuş

  

030499               Diğer balıkların etleri (dondurulmuş)

  

03049910           Diğer balıkların surimi etleri (dondurulmuş)

  

030499100000   Surimi etleri (dondurulmuş)

  

03049921           Tatlı su balıklarının etleri (dondurulmuş)

  

030499210000   Tatlı su balıklarının etleri (dondurulmuş)

  

03049923           Ringa balıkları etleri (dondurulmuş)

  

030499230000   Ringa balıkları etleri (dondurulmuş)

  

03049929           Kırmızı balıkların etleri (dondurulmuş)

  

030499290000   Kırmızı balıkların etleri (dondurulmuş)

  

03049955           Dört noktalı pisi etleri (dondurulmuş)

  

030499550000   Dört noktalı pisi etleri (dondurulmuş)

  

03049961           Çapak balıkları etleri (dondurulmuş)

  

030499610000   Çapak balıkları etleri (dondurulmuş)

  

03049965           Fener balıkları etleri (dondurulmuş)

  

030499650000   Fener balıkları etleri (dondurulmuş)

  

03049999           Diğer deniz balıkları etleri (dondurulmuş)

  

030499990000   Diğer deniz balıkları etleri (dondurulmuş)

  

0305                   Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)

  

030510               İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri



  

03051000           İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri

  

030510000000   İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri

  

030520               Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş/tütsü/tuzlan/salamura)

  

03052000           Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş/tütsü/tuzlan/salamura)

  

030520000000   Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş/tütsü/tuzlan/salamura)

  

030531               Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; kurutulmuş,tuzlanmış

veya salamura edilmiş

  

03053100           Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; kurutulmuş,tuzlanmış

veya salamura edilmiş

  

030531000000   Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; kurutulmuş,tuzlanmış

veya salamura edilmiş

  

030532               Bregmacerotidae, Euclichthyidae,vb.familyasına ait balıkların filetoları; kuru, tuzlanmış

veya salamura edilmiş

  

03053211           Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya

salamura edilmiş

  

030532110000   Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya

salamura edilmiş

  

03053219           Diğer morina balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030532190000   Diğer morina balıklarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

03053290           Bregmacerotidae, Euclichthyidae,vb.familyasına ait diğer balıkların filetoları; kuru,

tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030532900000   Bregmacerotidae, Euclichthyidae,vb.familyasına ait diğer balıkların filetoları; kuru,

tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030539               Diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  



03053910           Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura

edilmiş

  

030539100000   Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura

edilmiş

  

03053950           Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya

salamura edilmiş

  

030539500000   Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya

salamura edilmiş

  

03053990           Diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030539901000   Ringa balığı filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030539909000   Diğer balıkların filetoları; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030541               Pasifik, atlantik, tuna somonları (tütsülü)

  

03054100           Pasifik, atlantik, tuna somonları (tütsülü)

  

030541000000   Pasifik, atlantik, tuna somonları (tütsülü)

  

030542               Ringa balıkları (tütsülü)

  

03054200           Ringa balıkları (tütsülü)

  

030542000000   Ringa balıkları (tütsülü)

  

030543               Alabalık filetoları; tütsülenmiş

  

03054300           Alabalık filetoları; tütsülenmiş

  

030543000000   Alabalık filetoları; tütsülenmiş

  

030544               Yılan, tilapya, yayın, sazan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tütsülenmiş

  

03054410           Yılan Balığı (Anguilla spp.) filetoları; tütsülenmiş

  

030544100000   Yılan Balığı (Anguilla spp.) filetoları; tütsülenmiş



  

03054490           Tilapya, yayın, sazan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tütsülenmiş

  

030544900000   Tilapya, yayın, sazan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tütsülenmiş

  

030549               Diğer balıklar (tütsülü)

  

03054910           Siyah tütün balıkları (tütsülü)

  

030549100000   Siyah tütün balıkları (tütsülü)

  

03054920           Atlantik tütün balıkları (tütsülü)

  

030549200000   Atlantik tütün balıkları (tütsülü)

  

03054930           Uskumru balıkları (tütsülü)

  

030549300000   Uskumru balıkları (tütsülü)

  

03054980           Diğer balıklar (tütsülü)

  

030549800000   Diğer balıklar (tütsülü)

  

030551               Morina balıkları (kuru/tütsüsüz)

  

03055110           Morina balıkları; tuzlanmamış (kuru/tütsüsüz)

  

030551100000   Morina balıkları; tuzlanmamış (kuru/tütsüsüz)

  

03055190           Morina balıkları; tuzlanmış (kuru/tütsüsüz)

  

030551900000   Morina balıkları; tuzlanmış (kuru/tütsüsüz)

  

030559               Diğer balıklar (kuru/tütsüsüz)

  

03055910           Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) (kuru/tütsüsüz)

  

030559100000   Kutup morinası (Boreogadus saida türü balıklar) (kuru/tütsüsüz)

  

03055930           Ringa balıkları (kuru/tütsüsüz)

  



030559300000   Ringa balıkları (kuru/tütsüsüz)

  

03055950           Hamsi balıkları (kuru/tütsüsüz)

  

030559500000   Hamsi balıkları (kuru/tütsüsüz)

  

03055970           Atlantik tütün balıkları (kuru/tütsüsüz)

  

030559700000   Atlantik tütün balıkları (kuru/tütsüsüz)

  

03055980           Diğer balıklar (kuru/tütsüsüz)

  

030559800000   Diğer balıklar (kuru/tütsüsüz)

  

030561               Ringa balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03056100           Ringa balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030561000000   Ringa balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030562               Morina balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03056200           Morina balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030562000000   Morina balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030563               Hamsi balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03056300           Hamsi balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030563000000   Hamsi balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030564               Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tuzlanmış ve

salamura edilmiş

  

03056400           Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tuzlanmış ve

salamura edilmiş

  

030564000000   Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları; tuzlanmış ve

salamura edilmiş

  



030569               Diğer balıklar (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03056910           Kutup morinası (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030569100000   Kutup morinası (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03056930           Atlantik tütün balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030569300000   Atlantik tütün balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03056950           Pasifik, atlantik, tuna somonları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030569500000   Pasifik, atlantik, tuna somonları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03056980           Diğer balıklar (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030569800000   Diğer balıklar (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030571               Köpek balığı yüzgeçleri; tütsülenmiş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

03057110           Köpek balığı yüzgeçleri; tütsülenmiş

  

030571100000   Köpek balığı yüzgeçleri; tütsülenmiş

  

03057190           Köpek balığı yüzgeçleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030571900000   Köpek balığı yüzgeçleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030572               Balık başları, kuyrukları, mideleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

03057200           Balık başları, kuyrukları, mideleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030572000000   Balık başları, kuyrukları, mideleri; kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

030579               Balık yüzgeçleri (köpek balığı hariç) ve balıkların diğer sakatatı; kurutulmuş, tuzlanmış

veya salamura edilmiş

  

03057900           Balık yüzgeçleri (köpek balığı hariç) ve balıkların diğer sakatatı; kurutulmuş, tuzlanmış

veya salamura edilmiş

  

030579000000   Balık yüzgeçleri (köpek balığı hariç) ve balıkların diğer sakatatı; kurutulmuş, tuzlanmış

veya salamura edilmiş



  

0306                   Kabuklu hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya

benzer işlem görmüş)

  

030611               Böcek ve diğer deniz ıstakozları (dondurulmuş)

  

03061105           Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

030611050000   Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

03061110           Istakoz kuyrukları (dondurulmuş)

  

030611100000   Istakoz kuyrukları (dondurulmuş)

  

03061190           Böcek ve diğer deniz istakozları; diğer (dondurulmuş)

  

030611900000   Böcek ve diğer deniz istakozları; diğer (dondurulmuş)

  

030612               Istakozlar (dondurulmuş)

  

03061205           İstakozlar (Homarus spp.); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

030612050000   İstakozlar (Homarus spp.); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

03061210           Istakozlar; bütün (dondurulmuş)

  

030612100000   Istakozlar; bütün (dondurulmuş)

  

03061290           Istakozlar; diğer (dondurulmuş)

  

030612900000   Istakozlar; diğer (dondurulmuş)

  

030614               Yengeçler (dondurulmuş)

  

03061405           Yengeçler; dondurulmuş, tütsülenmiş

  

030614050000   Yengeçler; dondurulmuş, tütsülenmiş

  

03061410           Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler (dondurulmuş)

  

030614100000   Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler (dondurulmuş)



  

03061430           Pavurya türü yengeçler (dondurulmuş)

  

030614300000   Pavurya türü yengeçler (dondurulmuş)

  

03061490           Diğer yengeçler (dondurulmuş)

  

030614900000   Diğer yengeçler (dondurulmuş)

  

030615               Norveç istakozu; dondurulmuş

  

03061510           Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

030615100000   Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

03061590           Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş

  

030615900000   Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmuş

  

030616               Soğuk su karidesleri; dondurulmuş

  

03061610           Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

030616100000   Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon); dondurulmuş, tütsülenmiş

  

03061691           Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); dondurulmuş

  

030616910000   Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); dondurulmuş

  

03061699           Soğuk su diğer karidesleri (Pandalus spp.); dondurulmuş

  

030616990000   Soğuk su diğer karidesleri (Pandalus spp.); dondurulmuş

  

030617               Diğer karidesler; dondurulmuş

  

03061710           Diğer karidesler; dondurulmuş, tütsülenmiş

  

030617100000   Diğer karidesler; dondurulmuş, tütsülenmiş

  

03061791           Pembe derinsu karidesi; dondurulmuş

  



030617910000   Pembe derinsu karidesi; dondurulmuş

  

03061792           Penaeus familyasından karidesler; dondurulmuş

  

030617920000   Penaeus familyasından karidesler; dondurulmuş

  

03061793           Pandalidae familyasından karidesler; dondurulmuş

  

030617930000   Pandalidae familyasından karidesler; dondurulmuş

  

03061794           Crangon familyasından karidesler; dondurulmuş

  

030617940000   Crangon familyasından karidesler; dondurulmuş

  

03061799           Diğer karidesler; dondurulmuş

  

030617990000   Diğer karidesler; dondurulmuş

  

030619               Kabuklu hayvanların un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş)

  

03061905           Diğer kabuklular; dondurulmuş, tütsülenmiş

  

030619050000   Diğer kabuklular; dondurulmuş, tütsülenmiş

  

03061910           Tatlı su ıstakozu (kerevit)un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş)

  

030619100000   Tatlı su ıstakozu (kerevit)un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş)

  

03061990           Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş)

  

030619900000   Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş)

  

030621               Böcek ve diğer deniz ıstakozları (dondurulmamış)

  

03062110           Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus); tütsülenmiş, dondurulmamış

  

030621100000   Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus); tütsülenmiş, dondurulmamış

  

03062190           Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus); taze veya soğutulmuş

  

030621900000   Böcek ve diğer deniz istakozları (Palinurus spp., Panulirus); taze veya soğutulmuş



  

030622               Istakozlar

  

03062210           Istakozlar (canlı)

  

030622100000   Istakozlar (canlı)

  

03062230           İstakozlar (Homarus spp.); tütsülenmiş, dondurulmamış

  

030622300000   İstakozlar (Homarus spp.); tütsülenmiş, dondurulmamış

  

03062291           Istakozlar; bütün (dondurulmamış)

  

030622910000   Istakozlar; bütün (dondurulmamış)

  

03062299           Istakozlar; diğer (dondurulmamış)

  

030622990000   Istakozlar; diğer (dondurulmamış)

  

030624               Yengeçler (dondurulmamış)

  

03062410           Yengeçler; tütsülenmiş, dondurulmamış

  

030624100000   Yengeçler; tütsülenmiş, dondurulmamış

  

03062430           Pavurya türü yengeçler (dondurulmamış)

  

030624300000   Pavurya türü yengeçler (dondurulmamış)

  

03062480           Diğer yengeçler (dondurulmamış)

  

030624800000   Diğer yengeçler (dondurulmamış)

  

030625               Norveç istakozu; dondurulmamış

  

03062510           Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); tütsülenmiş

  

030625100000   Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); tütsülenmiş

  

03062590           Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmamış

  



030625900000   Norveç istakozu (Nephrops norvegicus); dondurulmamış

  

030626               Soğuk su karidesleri; dondurulmamış

  

03062610           Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon); tütsülenmiş

  

030626100000   Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon crangon); tütsülenmiş

  

03062631           Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); taze, soğutulmuş veya su buharında

pişirilmiş

  

030626310000   Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); taze, soğutulmuş veya su buharında

pişirilmiş

  

03062639           Soğuk su karidesleri (Crangon familyasından); dondurulmamış, diğer şekillerde hazırlanmış

  

030626390000   Soğuk su karidesleri (Crangon crangon familyasından); dondurulmamış, diğer şekillerde

hazırlanmış

  

03062690           Diğer soğuk su karidesleri; dondurulmamış

  

030626900000   Diğer soğuk su karidesleri; dondurulmamış

  

030627               Diğer karidesler; dondurulmamış

  

03062710           Diğer karidesler; tütsülenmiş

  

030627100000   Diğer karidesler; tütsülenmiş

  

03062791           Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından hariç); dondurulmamış

  

030627910000   Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından hariç); dondurulmamış

  

03062795           Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından hariç); dondurulmamış

  

030627950000   Crangon familyasından karidesler (Crangon crangon familyasından hariç); dondurulmamış

  

03062799           Diğer karidesler; dondurulmamış

  

030627990000   Diğer karidesler; dondurulmamış

  



030629               Kabuklu hayvanların un, ezme ve pelletleri (dondurulmamış)

  

03062905           Kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları ve peletleri; dondurulmamış

  

030629050000   İnsanların yemesine elverişli kabuklu hayvanların unları ve peletleri; dondurulmamış

  

03062910           Tatlı su istokozu (kerevit)un, ezme ve pelletleri (dondurulmamış)

  

030629100000   Tatlı su istokozu (kerevit)un, ezme ve pelletleri (dondurulmamış)

  

03062990           Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri (dondurulmamış)

  

030629900000   Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri (dondurulmamış)

  

0307                   Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.)

  

030711               İstiridyeler; canlı, taze veya soğutulmuş

  

03071110           İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık <= 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş

  

030711100000   İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık <= 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş

  

03071190           İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık > 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş

  

030711900000   İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık > 40 gr); canlı, taze veya soğutulmuş

  

030719               İstiridyeler; diğer hallerde

  

03071910           İstiridyeler; tütsülenmiş

  

030719100000   İstiridyeler; tütsülenmiş

  

03071990           İstiridyeler; diğer hallerde

  

030719900000   İstiridyeler; diğer hallerde

  

030721               Tarak (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03072100           Tarak (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030721000000   Tarak (canlı/taze/soğutulmuş)



  

030729               Tarak (dondurulmuş)

  

03072905           Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil); tütsülenmiş

  

030729050000   Tarak (Pecten,Chlamys veya Placopecten cinsleri kraliçe taraklar dahil); tütsülenmiş

  

03072910           Tarak (dondurulmuş)

  

030729100000   Tarak (dondurulmuş)

  

03072990           Tarak; diğer

  

030729900000   Tarak; diğer

  

030731               Midye (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03073110           Mytilus cinsi midyeler (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030731100000   Mytilus cinsi midyeler (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03073190           Perna cinsi midyeler (canlı, taze/soğutulmuş)

  

030731900000   Perna cinsi midyeler (canlı, taze/soğutulmuş)

  

030739               Midye (dondurulmuş)

  

03073905           Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.); tütsülenmiş

  

030739050000   Midyeler (Mytilus spp., Perna spp.); tütsülenmiş

  

03073910           Mytilus cinsi midyeler (diğer hallerde)

  

030739100000   Mytilus cinsi midyeler (diğer hallerde)

  

03073990           Perna cinsi midyeler (diğer hallerde)

  

030739900000   Perna cinsi midyeler (diğer hallerde)

  

030741               Mürekkep balıkları ve kalamar (canlı/taze/soğutulmuş)

  



03074110           Mürekkep balıkları (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030741100000   Mürekkep balıkları (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03074191           Bülbüliye kalamarya (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030741910000   Bülbüliye kalamarya (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03074199           Diğer kalamarlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030741990000   Diğer kalamarlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030749               Mürekkep balıkları (diğer hallerde)

  

03074905           Mürekkep balıkları ve kalamarlar; tütsülenmiş

  

030749050000   Mürekkep balıkları ve kalamarlar; tütsülenmiş

  

03074909           Küçük mürekkep balıkları; dondurulmuş

  

030749090000   Küçük mürekkep balıkları; dondurulmuş

  

03074911           Diğer derin su sübyeleri (dondurulmuş)

  

030749110000   Diğer derin su sübyeleri (dondurulmuş)

  

03074918           Diğer mürekkep balıkları (dondurulmuş)

  

030749180000   Diğer mürekkep balıkları (dondurulmuş)

  

03074931           Loligo vulgaris cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş)

  

030749310000   Loligo vulgaris cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş)

  

03074933           Loligo pealei cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş)

  

030749330000   Loligo pealei cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş)

  

03074935           Loligo patagonica cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş)

  

030749350000   Loligo patagonica cinsi bülbüliye kalamarya (dondurulmuş)



  

03074938           Diğer bülbüliye kalamarları (dondurulmuş)

  

030749380000   Diğer bülbüliye kalamarları (dondurulmuş)

  

03074951           Avrupa kalamarı (dondurulmuş)

  

030749510000   Avrupa kalamarı (dondurulmuş)

  

03074959           Diğer kalamarlar (dondurulmuş)

  

030749590000   Diğer kalamarlar (dondurulmuş)

  

03074971           Mürekkep balıkları (diğer hallerde)

  

030749710000   Mürekkep balıkları (diğer hallerde)

  

03074991           Bülbüliye kalamarya (diğer hallerde)

  

030749910000   Bülbüliye kalamarya (diğer hallerde)

  

03074999           Diğer kalamarlar (diğer hallerde)

  

030749990000   Diğer kalamarlar (diğer hallerde)

  

030751               Ahtapotlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03075100           Ahtapotlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030751000000   Ahtapotlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030759               Ahtapotlar (diğer hallerde)

  

03075905           Ahtapotlar (Octopus spp.); tütsülenmiş

  

030759050000   Ahtapotlar (Octopus spp.); tütsülenmiş

  

03075910           Ahtapotlar (dondurulmuş)

  

030759100000   Ahtapotlar (dondurulmuş)

  



03075990           Ahtapotlar (diğer hallerde)

  

030759900000   Ahtapotlar (diğer hallerde)

  

030760               Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)

  

03076010           Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç); tütsülenmiş

  

030760100000   Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç); tütsülenmiş

  

03076090           Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç); diğer hallerde

  

030760900000   Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç); diğer hallerde

  

030771               Yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş

  

03077100           Yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş

  

030771000000   Yumuşakçalar; canlı, taze veya soğutulmuş

  

030779               Yumuşakçalar; diğer hallerde

  

03077910           Yumuşakçalar; tütsülenmiş

  

030779100000   Yumuşakçalar; tütsülenmiş

  

03077930           Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae familyasından diğer yumuşakçalar;

canlı/taze/soğutulmuş/tütsülenmiş HARİÇ

  

030779300000   Tarak cinsinden kabuklu hayvanlar ve Veneridae familyasından diğer yumuşakçalar;

canlı/taze/soğutulmuş/tütsülenmiş HARİÇ

  

03077990           Yumuşakçalar; diğer hallerde

  

030779900000   Yumuşakçalar; diğer hallerde

  

030781               Deniz Kulağı (Haliotis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş

  

03078100           Deniz Kulağı (Haliotis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş

  

030781000000   Deniz Kulağı (Haliotis spp.); canlı, taze veya soğutulmuş



  

030789               Deniz Kulağı (Haliotis spp.); diğer hallerde

  

03078910           Deniz Kulağı (Haliotis spp.); tütsülenmiş

  

030789100000   Deniz Kulağı (Haliotis spp.); tütsülenmiş

  

03078990           Deniz Kulağı (Haliotis spp.); diğer hallerde

  

030789900000   Deniz Kulağı (Haliotis spp.); diğer hallerde

  

030791               Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03079100           Diğer yumuşakçalar; taze veya soğutulmuş

  

030791000000   Diğer yumuşakçalar; taze veya soğutulmuş

  

030799               Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (dondurulmuş)

  

03079910           Diğer yumuşakçalar; tütsülenmiş

  

030799100000   Diğer yumuşakçalar; tütsülenmiş

  

03079911           Akdeniz kalamarları (dondurulmuş)

  

030799110000   Akdeniz kalamarları (dondurulmuş)

  

03079917           Diğer yumuşakçalar; dondurulmuş

  

030799170000   Diğer yumuşakçalar; dondurulmuş

  

03079980           Yumuşkçalardan insanların yemesine elverişli unlar ve pelletler; diğer hallerde

  

030799800000   Yumuşkçalardan insanların yemesine elverişli unlar ve pelletler; diğer hallerde

  

0308                   Suda yaşayan omurgasız hayvanlar (kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) (canlı, taze,

soğ., dond., kuru., tuzl.vs.)

  

030811               Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); canlı, taze veya soğutulmuş

  

03081100           Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); canlı, taze veya soğutulmuş



  

030811001000   Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); canlı

  

030811009000   Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); taze veya soğutulmuş

  

030819               Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); diğer hallerde

  

03081910           Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); tütsülenmiş

  

030819100000   Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); tütsülenmiş

  

03081930           Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); dondurulmuş

  

030819300000   Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); dondurulmuş

  

03081990           Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); diğer hallerde

  

030819900000   Deniz hıyarı (Stichopus japonicus, Holothurioidea); diğer hallerde

  

030821               Deniz kestanesi; canlı, taze veya soğutulmuş

  

03082100           Deniz kestanesi; canlı, taze veya soğutulmuş

  

030821001000   Deniz kestanesi; canlı

  

030821009000   Deniz kestanesi; taze veya soğutulmuş

  

030829               Deniz kestanesi; diğer hallerde

  

03082910           Deniz kestanesi; tütsülenmiş

  

030829100000   Deniz kestanesi; tütsülenmiş

  

03082930           Deniz kestanesi; dondurulmuş

  

030829300000   Deniz kestanesi; dondurulmuş

  

03082990           Deniz kestanesi; diğer hallerde

  

030829900000   Deniz kestanesi; diğer hallerde

  



030830               Deniz anası

  

03083010           Deniz anası; canlı, taze veya soğutulmuş

  

030830101000   Deniz anası; canlı

  

030830109000   Deniz anası; taze veya soğutulmuş

  

03083030           Deniz anası; tütsülenmiş

  

030830300000   Deniz anası; tütsülenmiş

  

03083050           Deniz anası; dondurulmuş

  

030830500000   Deniz anası; dondurulmuş

  

03083090           Deniz anası; diğer hallerde

  

030830900000   Deniz anası; diğer hallerde

  

030890               Suda yaşayan diğer omurgasızlar

  

03089010           Suda yaşayan diğer omurgasızlar; canlı, taze veya soğutulmuş

  

030890101000   Suda yaşayan diğer omurgasızlar; canlı

  

030890109000   Suda yaşayan diğer omurgasızlar; taze veya soğutulmuş

  

03089030           Suda yaşayan diğer omurgasızlar; tütsülenmiş

  

030890300000   Suda yaşayan diğer omurgasızlar; tütsülenmiş

  

03089050           Suda yaşayan diğer omurgasızlar; dondurulmuş

  

030890500000   Suda yaşayan diğer omurgasızlar; dondurulmuş

  

03089090           Suda yaşayan diğer omurgasızlar; diğer hallerde

  

030890900000   Suda yaşayan diğer omurgasızlar; diğer hallerde

  

04                       Süt ürünleri; yumurtalar; tabii bal; diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler



  

0401                   Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içermeyen)

  

040110               Süt, krema (katı yağ <= % 1)

  

04011010           Süt, krema; (katı yağ =<%1, hazır ambalajlarda =<2 lt, konsantre edilmemiş, katkısız

  

040110100000   Süt, krema; (katı yağ =<%1, hazır ambalajlarda =<2 lt, konsantre edilmemiş, katkısız

  

04011090           Süt, krema; katı yağ =<%1, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

  

040110900000   Süt, krema; katı yağ =<%1, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

  

040120               Süt, krema (katı yağ oranı % 1'i geçen %6'yı geçmeyen)

  

04012011           Süt, krema; %1 <katı yağ =<%3, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız

  

040120110000   Süt, krema; %1 <katı yağ =<%3, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız

  

04012019           Süt, krema; %1 <katı yağ =<%3, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

  

040120190000   Süt, krema; %1 <katı yağ =<%3, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

  

04012091           Süt, krema (%3 <katı yağ =<%6, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

040120910000   Süt, krema (%3 <katı yağ =<%6, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

04012099           Süt, krema; %3 <katı yağ =<%6, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

  

040120990000   Süt, krema; %3 <katı yağ =<%6, diğer, konsantre edilmemiş, katkısız

  

040140               Süt, krema (%6 <katı yağ =<%10, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

04014010           Süt ve krema (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

040140100011   Süt (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

040140100012   Krema (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

04014090           Süt ve krema (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)



  

040140900011   Süt (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

040140900012   Krema (%6 <katı yağ =<%10, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

040150               Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

04015011           Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

040150110000   Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

04015019           Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

040150190000   Süt, krema (%10 <katı yağ =< %21, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

04015031           Süt, krema (%21 <katı yağ =< %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

040150310000   Süt, krema (%21 <katı yağ =< %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

04015039           Süt, krema (%21 <katı yağ =< %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

040150390000   Süt, krema (%21 <katı yağ =< %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş,

katkısız)

  

04015091           Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

040150910000   Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda =<2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

04015099           Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

040150990000   Süt, krema (katı yağ > %45, hazır ambalajlarda > 2lt, konsantre edilmemiş, katkısız)

  

0402                   Süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler)

  



040210               Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'ten az)

  

04021011           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ =<%1,5, ambalajlı =<2, 5 kg, katkısız

  

040210110000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ =<%1,5, ambalajlı =<2, 5 kg, katkısız

  

04021019           Süt, krema; toz, granül, diğer, katı, katı yağ =<%1,5, diğer, katkısız

  

040210190000   Süt, krema; toz, granül, diğer, katı, katı yağ =<%1,5, diğer, katkısız

  

04021091           Süt, krema; toz, granül, diğer, katı, katı yağ =<%1, 5, ambalajlı=<2,5 kg, tatlandırıcılı

  

040210910000   Süt, krema; toz, granül, diğer, katı, katı yağ =<%1, 5, ambalajlı=<2,5 kg, tatlandırıcılı

  

04021099           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ =<%1,5, diğer, tatlandırıcılı

  

040210990000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ =<%1,5, diğer, tatlandırıcılı

  

040221               Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'tan fazla) (tatlandırıcısız)

  

04022111           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1,5 <katı yağ =<%27, ambalajlı =<2,5 kg, katkısız

  

040221110000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1,5 <katı yağ =<%27, ambalajlı =<2,5 kg, katkısız

  

04022118           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1,5 <katı yağ =<%27, ambalajlı >2,5 kg, katkısız

  

040221180000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1,5 <katı yağ =<%27, ambalajlı >2,5 kg, katkısız

  

04022191           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, ambalajlı =<2,5 kg katkısız

  

040221910000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, ambalajlı =<2,5 kg katkısız

  

04022199           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, diğer katkısız

  

040221990000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, diğer katkısız

  

040229               Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'tan fazla) (diğer)

  

04022911           Özel Sütler; toz, granül, diğ.katı, %10<katı yağ=<%27, ambalaj =<0, 5kg, çocuk için,

tatlandırıcılı

  



040229110000   Özel Sütler; toz, granül, diğ.katı, %10<katı yağ=<%27, ambalaj =<0, 5kg, çocuk için,

tatlandırıcılı

  

04022915           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1, 5 <katı yağ <%27, ambalaj=<2, 5kg, tatlandırıcılı

  

040229150000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1, 5 <katı yağ <%27, ambalaj=<2, 5kg, tatlandırıcılı

  

04022919           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1, 5<katı yağ =<%27, diğer, tatlandırıcılı

  

040229190000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, %1, 5<katı yağ =<%27, diğer, tatlandırıcılı

  

04022991           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, ambalaj =<2, 5kg, tatlandırıcılı

  

040229910000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, ambalaj =<2, 5kg, tatlandırıcılı

  

04022999           Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, diğer, tatlandırıcılı

  

040229990000   Süt, krema; toz, granül, diğer katı, katı yağ >%27, diğer, tatlandırıcılı

  

040291               Süt, krema (tatlandırıcı içermeyen)

  

04029110           Diğer süt, krema; katı yağ =<%8, katkısız

  

040291100000   Diğer süt, krema; katı yağ =<%8, katkısız

  

04029130           Diğer süt, krema; %8<katı yağ=<%10, katkısız

  

040291300000   Diğer süt, krema; %8<katı yağ=<%10, katkısız

  

04029151           Diğer süt, krema; % 10 <katı yağ =<% 45, hazır ambalajlarda =<2, 5 lt, katkısız

  

040291510000   Diğer süt, krema; % 10 <katı yağ =<% 45, hazır ambalajlarda =<2, 5 lt, katkısız

  

04029159           Diğer süt, krema; % 10 <katı yağ =<% 45, diğer katkısız

  

040291590000   Diğer süt, krema; % 10 <katı yağ =<% 45, diğer katkısız

  

04029191           Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, hazır ambalajlarda =<2,5 lt, katkısız

  

040291910000   Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, hazır ambalajlarda =<2,5 lt, katkısız

  



04029199           Diğer süt,krema; katı yağ >% 45, diğer katkısız

  

040291990000   Diğer süt,krema; katı yağ >% 45, diğer katkısız

  

040299               Süt, krema (diğer şekillerde)

  

04029910           Diğer süt, krema; katı yağ <%9.5, tatlandırılmış

  

040299100000   Diğer süt, krema; katı yağ <%9.5, tatlandırılmış

  

04029931           Diğer süt, krema; % 9, 5 <katı yağ =<% 45 ambalajlı, =<2,5 lt, tatlandırılmış

  

040299310000   Diğer süt, krema; % 9, 5 <katı yağ =<% 45 ambalajlı, =<2,5 lt, tatlandırılmış

  

04029939           Diğer süt, krema; % 9, 5 <katı yağ =<% 45, diğer, tatlandırılmış

  

040299390000   Diğer süt, krema; % 9, 5 <katı yağ =<% 45, diğer, tatlandırılmış

  

04029991           Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, ambalajlı, =<2,5 lt, tatlandırılmış

  

040299910000   Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, ambalajlı, =<2,5 lt, tatlandırılmış

  

04029999           Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, diğer, tatlandırılmış

  

040299990000   Diğer süt, krema; katı yağ >% 45, diğer, tatlandırılmış

  

0403                   Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema,yoğurt,kefir veya diğer fermente edilmiş veya

asitliği arttırılmış süt ve krema

  

040310               Yoğurt (konsantre edilmiş)

  

04031011           Yoğurt/ayran (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ oranı =<% 3)

  

040310110011   Yoğurt; katı yağ =<% 3, katkısız

  

040310110012   Ayran; katı yağ =<% 3, katkısız

  

04031013           Yoğurt; % 3 <katı yağ =<% 6, katkısız

  

040310130000   Yoğurt; % 3 <katı yağ =<% 6, katkısız

  



04031019           Yoğurt; katı yağ >% 6, katkısız

  

040310190000   Yoğurt; katı yağ >% 6, katkısız

  

04031031           Yoğurt/ayran (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ oranı=<% 3, tatlandırılmış)

  

040310310011   Yoğurt; katı yağ =<% 3, tatlandırılmış

  

040310310012   Ayran; katı yağ =<% 3, tatlandırılmış

  

04031033           Yoğurt; % 3<katı yağ =<% 6, tatlandırılmış

  

040310330000   Yoğurt; % 3<katı yağ =<% 6, tatlandırılmış

  

04031039           Yoğurt; katı yağ >% 6, tatlandırılmış

  

040310390000   Yoğurt; katı yağ >% 6, tatlandırılmış

  

04031051           Yoğurt (toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ =<% 1, 5)

  

040310511000   Yoğurt; toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ =<% 1,5, ilave kakao içeren

  

040310519000   Yoğurt; toz, granül, diğer katı şekillerde, katı yağ =<% 1,5, diğer

  

04031053           Yoğurt (toz, granül, diğer katı, % 1, 5<katı yağ =<% 27)

  

040310531000   Yoğurt; toz, granül, diğer katı, % 1, 5<katı yağ =<% 27, ilave kakao içeren

  

040310539000   Yoğurt; toz, granül, diğer katı, % 1,5<katı yağ =<% 27, diğer

  

04031059           Yoğurt (toz, granül, diğer katı, katı yağ >% 27)

  

040310591000   Yoğurt; toz, granül, diğer katı, katı yağ >% 27, ilave kakao içeren

  

040310599000   Yoğurt; toz, granül, diğer katı, katı yağ >% 27, diğer

  

04031091           Yoğurt (katı yağ =<3)

  

040310911000   Diğer yoğurt; katı yağ =<3, ilave kakao içeren

  

040310919000   Diğer yoğurt; katı yağ =<3, diğer



  

04031093           Yoğurt (% 3<katı yağ =<% 6)

  

040310931000   Diğer yoğurt; % 3<katı yağ =<% 6, ilave kakao içeren

  

040310939000   Diğer yoğurt; % 3<katı yağ =<% 6, diğer

  

04031099           Yoğurt (katı yağ >% 6)

  

040310991000   Diğer yoğurt; katı yağ >% 6, ilave kakao içeren

  

040310999000   Diğer yoğurt; katı yağ >% 6, diğer

  

040390               Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, kefir vs. (konsantre edilmiş)

  

04039011           Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5, katkısız)

  

040390110000   Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5, katkısız)

  

04039013           Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğ.katı şekilde, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  

040390130000   Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, diğ.katı şekilde, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  

04039019           Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ >% 27, katkısız)

  

040390190000   Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ >% 27, katkısız)

  

04039031           Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5, tatlandırıcılı)

  

040390310000   Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5, tatlandırıcılı)

  

04039033           Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı, % 1, 5<katı yağ=<% 27, tatlandırıcı)

  

040390330000   Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı, % 1, 5<katı yağ=<% 27, tatlandırıcı)

  

04039039           Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ >% 27, tatlandırıcılı)

  

040390390000   Yayık altı süt, krema, kefir (toz, granül, katı şekilde, katı yağ >% 27, tatlandırıcılı)

  

04039051           Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, katkısız

  



040390510000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, katkısız

  

04039053           Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, katkısız

  

040390530000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, katkısız

  

04039059           Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ >% 6, katkısız

  

040390590000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ >% 6, katkısız

  

04039061           Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, tatlandırılmış

  

040390610000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, tatlandırılmış

  

04039063           Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, tatlandırılmış

  

040390630000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, tatlandırılmış

  

04039069           Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ >% 6, tatlandırılmış

  

040390690000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ >% 6, tatlandırılmış

  

04039071           Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5)

  

040390711000   Yayık altı süt, krema, kefir; toz, granül, diğer katı şek., katı yağ =<% 1, 5, ilave kakao

içeren

  

040390719000   Yayık altı süt, krema, kefir; toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ =<% 1, 5, diğer

  

04039073           Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, gran, diğ. katı, %1, 5<katı yağ =<%27)

  

040390731000   Yayık altı süt, krema, kefir (toz, gran, diğ. katı, %1, 5<katı yağ =<%27, ilave kakao içeren)

  

040390739000   Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, gran, diğ. katı, %1, 5<katı yağ =<%27, diğer)

  

04039079           Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ >% 27)

  

040390791000   Yayık altı süt, krema, kefir; toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ >% 27, ilave kakao

içeren

  

040390799000   Yayık altı süt ve krema, kefir (toz, granül, diğer katı şekilde, katı yağ >% 27, diğer)



  

04039091           Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ =<% 3)

  

040390911000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, ilave kakao içeren

  

040390919000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ =<% 3, diğer

  

04039093           Yayık altı süt ve krema, kefir (% 3 <katı yağ =<% 6)

  

040390931000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, ilave kakao içeren

  

040390939000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; % 3 <katı yağ =<% 6, diğer

  

04039099           Yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ >% 6)

  

040390991000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir; katı yağ >% 6, ilave kakao içeren

  

040390999000   Diğer yayık altı süt ve krema, kefir (katı yağ >% 6, diğer)

  

0404                   Peynir altı suyu ve tabii süt bileşenlerinden ibaret diğer ürünler

  

040410               Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı suyu

  

04041002           Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein=<%15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

  

040410020000   Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein=<%15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

  

04041004           Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot=<%15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  

040410040000   Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot=<%15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  

04041006           Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot=<% 15, katı yağ >%27, katkısız)

  

040410060000   Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot=<% 15, katı yağ >%27, katkısız)

  

04041012           Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein>% 15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

  

040410120000   Peynir altı suyu (toz, granül, diğer katı, protein>% 15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

  

04041014           Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot >%15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  



040410140000   Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot >%15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  

04041016           Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot >% 15, katı yağ >%27, katkısız)

  

040410160000   Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot >% 15, katı yağ >%27, katkısız)

  

04041026           Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein=<% 15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

040410260000   Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein=<% 15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

04041028           Peynir altı suyu (toz, diğer katı, prot=<%15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

040410280000   Peynir altı suyu (toz, diğer katı, prot=<%15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

04041032           Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot =<% 15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

040410320000   Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot =<% 15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

04041034           Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein >% 15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

040410340000   Peynir altı suyu (toz ve diğer katı, protein >% 15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

04041036           Peynir altı suyu (toz, diğer katı, prot >% 15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

040410360000   Peynir altı suyu (toz, diğer katı, prot >% 15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

04041038           Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot.>% 15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

040410380000   Peynir altı suyu (toz, gran.diğ, katı, prot.>% 15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

04041048           Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

  

040410480000   Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ=<%1, 5, katkısız)

  

04041052           Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  

040410520000   Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, %1, 5<katı yağ=<%27, katkısız)

  

04041054           Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ >%27, katkısız)

  

040410540000   Peynir altı suyu (diğer, protein=<% 15, katı yağ >%27, katkısız)



  

04041056           Peynir altı suyu (diğer, protein>% 15, katı yağ=<% 1, 5, katkısız)

  

040410560000   Peynir altı suyu (diğer, protein>% 15, katı yağ=<% 1, 5, katkısız)

  

04041058           Peynir altı suyu (diğer, protein >% 15, %1, 5<katı yağ=<% 27, katkısız)

  

040410580000   Peynir altı suyu (diğer, protein >% 15, %1, 5<katı yağ=<% 27, katkısız)

  

04041062           Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, katkısız)

  

040410620000   Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, katkısız)

  

04041072           Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

040410720000   Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

04041074           Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

040410740000   Peynir altı suyu (diğer, protein=<15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

04041076           Peynir altı suyu (diğer, protein =<15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

040410760000   Peynir altı suyu (diğer, protein =<15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

04041078           Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

040410780000   Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ=<%1, 5, tatlandırıcılı)

  

04041082           Peynir altı suyu (diğer, protein >15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

040410820000   Peynir altı suyu (diğer, protein >15, %1, 5<katı yağ=<%27, tatlandırıcılı)

  

04041084           Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

040410840000   Peynir altı suyu (diğer, protein >15, katı yağ >%27, tatlandırıcılı)

  

040490               Diğer peynir altı suyu

  

04049021           Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ =<%1, 5, katkısız)

  



040490210000   Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ =<%1, 5, katkısız)

  

04049023           Diğer tabii süt ürünleri (% 1, 5<katı yağ =<% 27, katkısız)

  

040490230000   Diğer tabii süt ürünleri (% 1, 5<katı yağ =<% 27, katkısız)

  

04049029           Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >%27, katkısız)

  

040490290000   Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >%27, katkısız)

  

04049081           Diğer tabii süt ürünleri; katı yağ =<%1, 5, tatlandırıcılı

  

040490810000   Diğer tabii süt ürünleri; katı yağ =<%1, 5, tatlandırıcılı

  

04049083           Diğer tabii süt ürünleri (%1, 5 <katı yağ=<% 27, tatlandırıcılı)

  

040490830000   Diğer tabii süt ürünleri (%1, 5 <katı yağ=<% 27, tatlandırıcılı)

  

04049089           Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >% 27, tatlandırıcılı)

  

040490890000   Diğer tabii süt ürünleri (katı yağ >% 27, tatlandırıcılı)

  

0405                   Sütten elde edilen yağlar, sürülerek yenilen süt ürünleri

  

040510               Tereyağı

  

04051011           Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, ambalajlı =<1 kg)

  

040510110000   Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, ambalajlı =<1 kg)

  

04051019           Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, diğer)

  

040510190000   Tereyağı (tabii, katı yağ =<%85, diğer)

  

04051030           Tereyağı (rekombine, katı yağ =<%85)

  

040510300000   Tereyağı (rekombine, katı yağ =<%85)

  

04051050           Tereyağı (peynir altı suyundan elde edilen, katı yağ =<%85)

  

040510500000   Tereyağı (peynir altı suyundan elde edilen, katı yağ =<%85)



  

04051090           Tereyağı (diğer)

  

040510900000   Tereyağı (diğer)

  

040520               Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 39 =<katı yağ <% 80)

  

04052010           Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 39 =<katı yağ <% 60)

  

040520100000   Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 39 =<katı yağ <% 60)

  

04052030           Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 60 =<katı yağ <% 75)

  

040520300000   Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 60 =<katı yağ <% 75)

  

04052090           Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 75 =<katı yağ <% 80)

  

040520900000   Sürülerek yenilen süt ürünleri (% 75 =<katı yağ <% 80)

  

040590               Sütten elde edilen diğer yağlar

  

04059010           Sütten elde edilen diğer yağlar (katı yağ =>% 99, 3 su =<% 0, 5)

  

040590100000   Sütten elde edilen diğer yağlar (katı yağ =>% 99, 3 su =<% 0, 5)

  

04059090           Sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar

  

040590900000   Sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar

  

0406                   Peynir ve pıhtılaşmış ürünler

  

040610               Taze peynir (olgunlaşmamış/sertleşmemiş) ve lor

  

04061020           Taze peynir, çökelek, lor (katı yağ =<% 40)

  

040610200011   Taze peynir (katı yağ =<% 40)

  

040610200012   Çökelek (katı yağ =<% 40)

  

040610200013   Lor (katı yağ =<% 40)

  



040610200019   Diğer taze peynir (katı yağ =<% 40)

  

04061080           Diğer taze peynir (katı yağ >% 40)

  

040610800000   Diğer taze peynir (katı yağ >% 40)

  

040620               Rendelenmiş/toz haline getirilmiş her cins peynir

  

04062010           Schabziger; rendelenmiş/toz haline getirilmiş

  

040620100000   Schabziger; rendelenmiş/toz haline getirilmiş

  

04062090           Diğer peynirler; rendelenmiş/toz haline getirilmiş

  

040620901011   Gravyer; rendelenmiş/toz haline getirilmiş

  

040620901012   Çester, parmezan, felemenk vb. peynirler; rendelenmiş/toz haline getirilmiş

  

040620909000   Diğer peynirler; rendelenmiş/toz haline getirilmiş

  

040630               Eritme peynirler (rendelenmemiş/toz haline getirilmemiş)

  

04063010           Eritme peynir; emmen, grav, appenz. karışımı, glarus katkılı; yağ=<%56 (perakende)

  

040630100000   Eritme peynir; emmen, grav, appenz. karışımı, glarus katkılı; yağ=<%56 (perakende)

  

04063031           Diğer eritme peynirler; katı yağ =<%36, katı yağ kuru madde oranı =<% 48,

  

040630310000   Diğer eritme peynirler; katı yağ =<%36, katı yağ kuru madde oranı =<% 48,

  

04063039           Diğer eritme peynirler; katı yağ =<%36, katı yağ kuru madde oranı >% 48

  

040630390000   Diğer eritme peynirler; katı yağ =<%36, katı yağ kuru madde oranı >% 48

  

04063090           Diğer eritme peynirler; katı yağ >36

  

040630900000   Diğer eritme peynirler; katı yağ >36

  

040640               Mavi damarlı peynirler

  

04064010           Rokfor



  

040640100000   Rokfor

  

04064050           Gorgonzola

  

040640500000   Gorgonzola

  

04064090           Diğer mavi küflü peynirler ve küf içeren diğer peynirler

  

040640900000   Diğer mavi küflü peynirler ve küf içeren diğer peynirler

  

040690               Diğer peynirler

  

04069001           İşlenecek peynirler

  

040690010000   İşlenecek peynirler

  

04069013           Emmentaler

  

040690130000   Emmentaler

  

04069015           Gravyer, sbrinz; diğer, kuru halde yağ oranı =>% 45

  

040690150011   Gravyer peynir

  

040690150012   Sbrinz peynir

  

04069017           Bergkaese, appenzell peynirleri

  

040690170000   Bergkaese, appenzell peynirleri

  

04069018           Fribourgeois, vacherin mont d'or ve tet de moine

  

040690180000   Fribourgeois, vacherin mont d'or ve tet de moine

  

04069019           Schabziger (öğütülmüş otlu glarus peyniri ilaveli)

  

040690190000   Schabziger (öğütülmüş otlu glarus peyniri ilaveli)

  

04069021           Çedar

  



040690210000   Çedar

  

04069023           Edam

  

040690230000   Edam

  

04069025           Tilsit

  

040690250000   Tilsit

  

04069027           Butterkaese

  

040690270000   Butterkaese

  

04069029           Kaşkaval (kaşar peyniri)

  

040690290000   Kaşkaval (kaşar peyniri)

  

04069032           Feta

  

040690320011   Feta; tulum peyniri; koyun/manda sütünden(salamura içeren kaplarda/koyun,keçi derisinde)

  

040690320012   Feta; beyaz peynir; koyun/manda sütünden(salamura içeren kaplarda/koyun,keçi derisinde)

  

040690320091   Feta; tulum peyniri; diğer hayvanların sütünden

  

040690320092   Feta; beyaz peynir; diğer hayvanların sütünden

  

04069035           Kefalo; tyri

  

040690350000   Kefalo; tyri

  

04069037           Finlandiya

  

040690370000   Finlandiya

  

04069039           Jarlsberg

  

040690390000   Jarlsberg

  

04069050           Koyun/manda sütünden peynir salamura içeren kap ve tulumda



  

040690500000   Koyun/manda sütünden peynir salamura içeren kap ve tulumda

  

04069061           Grana padano, parmigiano reggiano; katı yağ =<% 40, su =<%47

  

040690610000   Grana padano, parmigiano reggiano; katı yağ =<% 40, su =<%47

  

04069063           Fiore sardo, pecorino; katı yağ =<% 40, su =<% 47

  

040690630000   Fiore sardo, pecorino; katı yağ =<% 40, su =<% 47

  

04069069           Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, su =<% 47

  

040690690000   Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, su =<% 47

  

04069073           Provolone; katı yağ =<%40, % 47 <su = <%72

  

040690730000   Provolone; katı yağ =<%40, % 47 <su = <%72

  

04069075           Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano; katı yağ=<%40, %47<su=<%72

  

040690750000   Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano; katı yağ=<%40, %47<su=<%72

  

04069076           Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, sam; yağ=<%40, %47<su=<%72

  

040690760000   Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, sam; yağ=<%40, %47<su=<%72

  

04069078           Gouda; katı yağ =<%40, % 47 <su = <%72

  

040690780000   Gouda; katı yağ =<%40, % 47 <su = <%72

  

04069079           Esrom, italıco, kern, saint (nectaire, paulin)tal.; yağ=<%40, %47<su=<%72

  

040690790000   Esrom, italıco, kern, saint (nectaire, paulin)tal.; yağ=<%40, %47<su=<%72

  

04069081           Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire vb.; yağ=<%40, %47<su=<%72

  

040690810000   Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire vb.; yağ=<%40, %47<su=<%72

  

04069082           Camembert; katı yağ =<%40, %47<su = <%72

  



040690820000   Camembert; katı yağ =<%40, %47<su = <%72

  

04069084           Brie; katı yağ=<%40, %47<su =<%72

  

040690840000   Brie; katı yağ=<%40, %47<su =<%72

  

04069085           Kefalograviera, kasseri; katı yağ =<% 40, %47<su = <% 72

  

040690850000   Kefalograviera, kasseri; katı yağ =<% 40, %47<su = <% 72

  

04069086           Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, %47 <su = <% 52

  

040690860000   Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, %47 <su = <% 52

  

04069087           Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, %52 <su = <% 62

  

040690870000   Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, %52 <su = <% 62

  

04069088           Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, %62 =<su = <%72

  

040690880000   Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, %62 =<su = <%72

  

04069093           Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, su >%72

  

040690930000   Diğer peynirler; katı yağ =<% 40, su >%72

  

04069099           Cester, parmezan, felemenk, dil peyniri vb. peynirler; katı yağ >% 40

  

040690990011   Cester, Parmezan, Felemenk, vb. peynirler; katı yağ >% 40

  

040690990012   Dil peyniri; katı yağ >% 40

  

040690990019   Diğer peynirler; katı yağ >% 40

  

0407                   Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları

  

040711               Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü); kuluçkalık

  

04071100           Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü); kuluçkalık

  

040711001000   Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü); kuluçkalık, damızlık



  

040711009000   Tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü); kuluçkalık, fakat damızlık olmayan

  

040719               Kuş ve diğer kümes hayvanlarının yumurtaları; kuluçkalık

  

04071911           Hindi ve kaz yumurtaları; kuluçkalık

  

040719111011   Hindi yumurtaları; kuluçkalık, damızlık

  

040719111019   Kaz yumurtaları; kuluçkalık, damızlık

  

040719119011   Hindi yumurtaları; kuluçkalık fakat damızlık olmayan

  

040719119019   Kaz yumurtaları; kuluçkalık fakat damızlık olmayan

  

04071919           Diğer kümes hayvanlarının yumurtaları; kuluçkalık

  

040719190011   Tavuk, hindi ve kaz dışındaki kümes hayvanlarının yumurtaları; kuluçkalık, damızlık

  

040719190019   Tavuk, hindi ve kaz dışındaki kümes hayvanlarının yumurtaları; kuluçkalık fakat damızlık

olmayan

  

04071990           Diğer kuşların yumurtaları; kuluçkalık

  

040719901011   Devekuşu yumurtaları (kümes hayvanı olmayan); kuluçkalık, damızlık

  

040719901019   Kümes hayvanı olmayan kuşların yumurtaları; kuluçkalık, damızlık

  

040719909011   Devekuşu yumurtaları (kümes hayvanı olmayan); kuluçkalık fakat damızlık olmayan

  

040719909019   Kümes hayvanı olmayan kuşların yumurtaları; kuluçkalık fakat damızlık olmayan

  

040721               Tavuk yumurtaları (taze) (Gallus domesticus türü); kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

  

04072100           Tavuk yumurtaları (taze) (Gallus domesticus türü); kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

  

040721000000   Tavuk yumurtaları (taze) (Gallus domesticus türü); kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

  

040729               Kuş ve diğer kümes hayvanlarının yumurtaları (taze); kuluçkalık olmayan, damızlık

olmayan

  



04072910           Diğer kümes hayvanlarının taze yumurtaları; kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

  

040729100000   Tavuk dışındaki kümes hayvanlarının taze yumurtaları; kuluçkalık olmayan, damızlık

olmayan

  

04072990           Kümes hayvanı olmayan kuşların taze yumurtaları; kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

  

040729900000   Kümes hayvanı olmayan kuşların taze yumurtaları; kuluçkalık olmayan, damızlık olmayan

  

040790               Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş

  

04079010           Kümes hayvanlarının yumurtaları; dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş

  

040790100000   Kümes hayvanlarının yumurtaları; dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş

  

04079090           Kümes hayvanı olmayan kuşların yumurtaları; dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş

  

040790900000   Kümes hayvanı olmayan kuşların yumurtaları; dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş

  

0408                   Kuş, kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları

  

040811               Kuş ve kümes hayvanlarının yumurta sarıları (kurutulmuş)

  

04081120           Yumurta sarıları; kurutulmuş (yenilmeyen)

  

040811200000   Yumurta sarıları; kurutulmuş (yenilmeyen)

  

04081180           Yumurta sarıları; kurutulmuş (yenilen)

  

040811800000   Yumurta sarıları; kurutulmuş (yenilen)

  

040819               Kuş ve kümes hayvanlarının yumurta sarıları (diğer hallerde)

  

04081920           Yumurta sarıları; diğer (yenilmeyen)

  

040819200000   Yumurta sarıları; diğer (yenilmeyen)

  

04081981           Yumurta sarıları; sıvı halde

  

040819810000   Yumurta sarıları; sıvı halde

  



04081989           Yumurta sarıları; diğer dondurulmuş

  

040819890000   Yumurta sarıları; diğer dondurulmuş

  

040891               Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları; kurutulmuş

  

04089120           Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; kurutulmuş (yenilmeyen)

  

040891200000   Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; kurutulmuş (yenilmeyen)

  

04089180           Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; kurutulmuş

  

040891800000   Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; kurutulmuş

  

040899               Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları; diğer hallerde

  

04089920           Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; diğer (yenilmeyen)

  

040899200000   Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; diğer (yenilmeyen)

  

04089980           Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; diğer

  

040899800000   Diğer kabuksuz yumurta, sarıları; diğer

  

0409                   Tabii bal

  

040900               Tabii bal

  

04090000           Tabii bal

  

040900000011   Tabii bal; petek

  

040900000012   Tabii bal; süzme

  

0410                   Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ürünler

  

041000               Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ürünler

  

04100000           Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ürünler

  

041000000011   Kaplumbağa yumurtaları



  

041000000012   Salyangoz kabuğu unu

  

041000000013   Arı sütü

  

041000000019   Hayvansal menşeli diğer yenilen ürünler

  

V                         MİNERAL ÜRÜNLER

  

VI                       KIMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

  

VII                     PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ

  

VIII                   DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL

EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL

ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK

BÖCEĞI GUDDESİ HARİÇ)

  

41                       Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

  

4101                   Sığır (bufalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri

  

410120               Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri (yaş ağırlık =<16kg.)

  

41012010           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların taze ham post ve derileri

  

410120101000   Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, ham (yaş ağırlık =<15kg.)

  

410120102000   Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, ham (15kg<yaş ağırlık =>16kg)

  

41012030           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların taze ham post ve derileri, yaş tuzlanmış

  

410120301000   Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, yaş tuzlanmış (yaş ağırlık =<15kg.)

  

410120302000   Sığır ve at cinsi hayvanların taze derileri, yaş tuzlanmış (15kg<yaş ağırlık =>16)

  

41012050           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların kurutulmuş, kuru tuzlanmış ham post ve derileri

  

410120501000   Sığır ve at cinsi hayvanların kurutulmuş, kuru tuzlanmış ham derileri (kuru ağırlık=< 9kg. )

  

410120502000   Sığır ve at cinsi hayvanların kurutulmuş, kuru tuzlanmış ham derileri (9kg<kuru

ağırlık=>10kg. )



  

41012080           Sığır (buffalo dahil) ve atların bütün halindeki diğer post ve deriler; muhafaza edildiğinde

ağırlık <= 14 kg

  

410120801000   Sığır (buffalo dahil) ve atların bütün halindeki diğer post ve deriler; muhafaza edildiğinde

ağırlık <= 14 kg

  

410120802000   Sığır (buffalo dahil) ve atların bütün halindeki diğer post ve deriler; muhafaza edildiğinde

14 kg < ağırlık <= 16 kg

  

410150               Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri (ağırlık; >16kg.)

  

41015010           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların taze ham post derileri (ağırlık >16kg.)

  

410150101000   Sığırların ham derileri (ağırlık >16kg.) taze ve bütün halde

  

410150102000   Atların ham derileri (ağırlık >16kg.) taze ve bütün halde

  

41015030           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların yaş tuzlanmış ham post ve derileri (ağırlık

>16kg.)

  

410150301000   Sığırların ham derileri (ağırlık >16kg.) yaş tuzlanmış ve bütün halde

  

410150302000   Atların ham derileri (ağırlık >16kg.) yaş tuzlanmış ve bütün halde

  

41015050           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların kurutulmuş/kuru tuzlanmış ham post derileri

(ağırlık >16kg.)

  

410150501000   Sığırların kurutulmuş/kuru tuzlanmış ham derileri (ağırlık >16kg.)

  

410150502000   Atların kurutulmuş/kuru tuzlanmış ham derileri (ağırlık >16kg.)

  

41015090           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların diğer ham post ve derileri (ağırlık: >16kg.)

  

410150900000   Sığır cinsi hayvanların diğer derileri-ham (ağırlık: >16kg.)

  

410190               Sığır ve at cinsi hayvanların diğer ham derileri

  

41019000           Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların diğer ham post ve derileri

  

410190001000   Sığır ve at cinsi hayvanların krupon ve yarım krupon deriler



  

410190002000   Sığırların taze/yaş tuzlanmış derileri

  

410190003000   Sığırların kurutulmuş/kuru tuzlanmış derileri

  

410190004000   Sığırların diğer şekillerde muhafaza edilmiş derileri

  

410190009000   At derileri (diğer şekilde muhafaza edilmiş) bütün halde

  

4102                   Koyun ve kuzuların ham derileri

  

410210               Koyun ve kuzuların yünü alınmamış ham derileri

  

41021010           Kuzuların yünü alınmamış ham derileri

  

410210100000   Kuzuların yünü alınmamış ham derileri

  

41021090           Koyunların yünü alınmamış ham derileri

  

410210900000   Koyunların yünü alınmamış ham derileri

  

410221               Koyun ve kuzuların pikle derileri; yünü alınmış

  

41022100           Koyun ve kuzuların pikle derileri; yünü alınmış

  

410221000000   Koyun ve kuzuların pikle derileri; yünü alınmış

  

410229               Koyunların diğer derileri; yünü alınmış

  

41022900           Koyunların diğer derileri; yünü alınmış

  

410229000000   Koyunların diğer derileri; yünü alınmış

  

4103                   Diğer ham post ve deriler

  

410320               Sürüngenlerin ham derileri

  

41032000           Sürüngenlerin ham derileri

  

410320000000   Sürüngenlerin ham derileri

  



410330               Domuzların ham derileri

  

41033000           Domuzların ham derileri

  

410330000000   Domuzların ham derileri

  

410390               Diğer hayvanların diğer ham post ve derileri

  

41039000           Diğer hayvanların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle

edilmiş)

  

410390000011   Diğer hayvanların yaş derileri

  

410390000012   Diğer hayvanların kuru derileri

  

410390000013   Diğer hayvanların pikle derileri

  

410390000019   Diğer ham post ve deriler; dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde

hazırlanmamış

  

4104                   Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve

derileri

  

410411               Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, yaş, sırçalı, parçalanmamış,

yarma post derileri

  

41041110           Sığırların (buffalo dahil) şırçalı, parçalanmamış, yarma post ve derisi (tüm halde, yaş;

yüzey alanı=<2, 6m2)

  

410411100000   Sığırların şırçalı, parçalanmamış, yarma derisi (tüm halde, yaş; yüzey alanı=<2, 6m2)

  

41041151           Sığır (buffalo dahil) post ve derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma (yüzey alanı>2, 6

m2)

  

410411510000   Sığır derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma (yüzey alanı>2, 6 m2)

  

41041159           Sığır (buffalo dahil) post ve derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma(yüzey alanı>2, 6

m2)

  

410411590000   Sığır derisi dabaklanmış, yaş, sırçalı, bütün, yarma(yüzey alanı>2, 6 m2)

  



41041190           Atın dabaklanmış yaş, sırçalı, parçalanmamış, yarma derileri(yüzey alanı>2, 6 m2)

  

410411900000   Atın dabaklanmış yaş, sırçalı, parçalanmamış, yarma derileri(yüzey alanı>2, 6 m2)

  

410419               Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, yaş diğer post ve derileri

  

41041910           Sığırların (buffalo dahil) dabaklanmış, yaş, bütün haldeki diğer post ve derileri (yüzey

alanı=<2, 6 m2)

  

410419100000   Sığırların dabaklanmış, yaş, bütün haldeki diğer derileri (yüzey alanı=<2, 6 m2)

  

41041951           Sığır (buffalo dahil) post deri ve köselesi; yaş, bütün halde diğer deriler (yüzey alanı> 2, 6

m2)

  

410419510000   Sığır deri ve köselesi; yaş, bütün halde diğer deriler (yüzey alanı> 2, 6 m2)

  

41041959           Sığırların (buffalo dahil) post ve deri ve köseleleri; yaş, diğer haldeki diğer derileri (yüzey

alanı> 2, 6 m2)

  

410419590000   Sığırların deri ve köseleleri; yaş, diğer haldeki diğer derileri (yüzey alanı> 2, 6 m2)

  

41041990           Atın dabaklanmış yaş diğer derileri (yüzey alanı> 2, 6 m2)

  

410419900000   Atın dabaklanmış yaş diğer derileri (yüzey alanı> 2, 6 m2)

  

410441               Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, kuru, sırçalı, parçalanmamış,

yarma post ve derileri

  

41044111           Sığırların (buffalo dahil) hint danası derisi; kuru, sırçalı vs. tüm haldeki derileri (yüzeyi

2.6m2 den az)

  

410441111000   Hint danası derisi; sırçalı, bütün (dabak, bütün, kuru; ağırlık=< 4.5kg; yüzey=< 2, 6m2)

  

410441119000   Hint danası sırçalı, bütün, yarma ( tüm, kuru; ağırlık=< 4.5kg; yüzey=< 2, 6m2 )

  

41044119           Sığırların sadece dabaklanmış, kuru, diğer derileri (yüzeyi 2.6m2 den fazla)

  

410441191011   Dana derisi; sırçalı, bütün, yarma (dabaklanmış,tüm, kuru; yüzey=< 2, 6m2 )

  

410441191019   Diğer sığır deri.;sırçalı, parçalı, yarma (dabaklanmış, tüm, kuru;yüzey=< 2, 6m2)

  



410441199000   Diğer hayvan deri.sırçalı, parçalı, yarma (dabaklanmış, tüm, kuru; yüzey=< 2, 6m2)

  

41044151           Sığır deri kösele, sırçalı, parçalı, yarma (kuru; yüzeyi>2,6m2)

  

410441510000   Sığır deri kösele, sırçalı, parçalı, yarma (kuru; yüzeyi>2,6m2)

  

41044159           Sığırların sırçalı, parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer halde, kuru;yüzeyi>2,6m2)

  

410441590000   Sığırların sırçalı, parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer halde, kuru;yüzeyi>2,6m2)

  

41044190           Atın sırçalı, parçalanmamış, yarma diğer kuru derileri (kuru,yüzey>2.6m2)

  

410441900000   Atın sırçalı, parçalanmamış, yarma diğer kuru derileri (kuru,yüzey>2.6m2)

  

410449               Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, kuru diğer post ve derileri

  

41044911           Sığırların (buffalo dahil) hint danası derileri; kuru diğer derileri (yüzeyi 2.6m2 den az)

  

410449111000   Hint danası, parçalı, yarma derisi (dabak., bütün, kuru; ağırlık=< 4.5kg; yüzeyi=<2, 6m2)

  

410449119000   Hint danası, bütün, yarma derisi ( kuru; ağırlık=<4.5kg; yüzey=< 2, 6m2)

  

41044919           Sığırların (buffalo dahil) post ve derileri; sadece dabaklanmış; kuru diğer derileri (yüzeyi

2.6m2 den az)

  

410449191011   Dana; bütün, yarma derisi (dabaklanmış, kuru; yüzey=< 2, 6m2 )

  

410449191019   Diğer sığır derisi parçalı, yarma (dabaklanmış, bütün, kuru, yüzey=< 2, 6m2)

  

410449199000   Diğer hayvan parçalı, yarma derisi (dabaklanmış bütün, kuru; yüzey=< 2, 6m2)

  

41044951           Sığır deri kösele bütün, yarma (tüm halde, kuru; yüzeyi>2, 6m2)

  

410449510000   Sığır deri kösele bütün, yarma (tüm halde, kuru; yüzeyi>2, 6m2)

  

41044959           Sığırların parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer halde, kuru)

  

410449590000   Sığırların parçalanmamış, yarma deri ve köselesi (diğer halde, kuru)

  

41044990           Sığırların parçalanmamış, yarma diğer derisi (diğer halde, kuru)

  



410449900000   Sığırların parçalanmamış, yarma diğer derisi (diğer halde, kuru)

  

4105                   Koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) derileri

  

410510               Koyun ve kuzuların yaş derileri

  

41051000           Koyunların veya kuzuların dabaklanmış derileri; yünü alınmış, daha ileri bir işlem

görmemiş; yaş halde (wet-blue dahil)

  

410510000000   Koyunların veya kuzuların dabaklanmış derileri; yünü alınmış, daha ileri bir işlem

görmemiş; yaş halde (wet-blue dahil)

  

410530               Koyun ve kuzuların kuru derileri

  

41053010           Hint melezi (koyun/kuzu) kuru derisi; bitkisel ön dabaklama yapılmış

  

410530100000   Hint melezi (koyun/kuzu) kuru derisi; bitkisel ön dabaklama yapılmış

  

41053090           Koyunların veya kuzuların dabaklanmış diğer derileri (yünü alınmış), (daha ileri bir işlem

görmemiş); kuru halde (crust)

  

410530900000   Koyunların veya kuzuların dabaklanmış diğer derileri (yünü alınmış), (daha ileri bir işlem

görmemiş); kuru halde (crust)

  

4106                   Diğer hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) post ve derileri

  

410621               Keçi ve oğlakların dabaklanmış yaş derileri

  

41062100           Keçi ve oğlakların dabaklanmış post ve derileri; yünü/kılı alınmış, ileri bir işlem görmemiş,

yaş halde (wet-blue dahil

  

410621000000   Keçi ve oğlakların dabaklanmış post ve derileri; yünü/kılı alınmış, ileri bir işlem görmemiş,

yaş halde (wet-blue dahil

  

410622               Keçi ve oğlakların dabaklanmış kuru derileri

  

41062210           Hint keçisi ve oğlakları; kuru derisi; bitkisel ön dabaklama yapılmış

  

410622100000   Hint keçisi ve oğlakları; kuru derisi; bitkisel ön dabaklama yapılmış

  

41062290           Diğer keçi ve oğlak derileri; kuru halde



  

410622900000   Diğer keçi ve oğlak derileri; kuru halde

  

410631               Domuzların dabaklanmış yaş derileri

  

41063100           Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, yaş halde wet-blue dahil)

  

410631001000   Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalanmamış, yaş halde wet-blue dahil)

  

410631009000   Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalanmış, yaş halde wet-blue dahil)

  

410632               Domuzların dabaklanmış kuru derileri

  

41063200           Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalanmış, kuru halde (crust))

  

410632000000   Domuzların dabaklanmış derisi (yünü alınmış, parçalanmış, kuru halde (crust))

  

410640               Sürüngenlerin dabaklanmış derileri

  

41064010           Sürüngenlerin bitkisel ön dabaklama yapılmış derileri

  

410640100000   Sürüngenlerin bitkisel ön dabaklama yapılmış derileri

  

41064090           Sürüngenlerin dabaklanmış derileri; diğerleri

  

410640900000   Sürüngenlerin dabaklanmış derileri; diğerleri

  

410691               Diğer hayvanların dabaklanmış, yaş derileri

  

41069100           Diğer hayvanların dabaklanmış, yaş derileri

  

410691000000   Diğer hayvanların dabaklanmış, yaş derileri

  

410692               Diğer hayvanların dabaklanmış, kuru derileri

  

41069200           Diğer hayvanların dabaklanmış, kuru derileri

  

410692000000   Diğer hayvanların dabaklanmış, kuru derileri

  

4107                   Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve ileri derecede hazırlanmış post ve deri ve

köselesi



  

410711               Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki sırçalı post ve

derileri

  

41071111           Sığır (buffalo dahil) videlası dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün

halde;(yüzeyi=<2.6m2)

  

410711110000   Sığır deri ve videlası dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün halde;(yüzeyi=<2.6m2)

  

41071119           Sığır (buffalo dahil) post ve derisi dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün halde;diğer

(yüzeyi=<2.6m2)

  

410711190000   Sığır derisi dabaklanmış, hazırlanmış, sırçalı, bütün halde;diğer (yüzeyi=<2.6m2)

  

41071190           Sığırların tüm halindeki sırçalı, parçalanmamış diğer derisi

  

410711900000   Sığırların tüm halindeki sırçalı, parçalanmamış diğer derisi

  

410712               Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki yarma post ve

derileri

  

41071211           Sığır (buffalo dahil) post ve derisi dabaklanmış, hazırlanmış, yarma, bütün halde; vidala

(yüzeyi=<2.6m2)

  

410712110000   Sığır derisi dabaklanmış, hazırlanmış, yarma, bütün halde; vidala (yüzeyi=<2.6m2)

  

41071219           Sığırların (buffalo dahil) tüm halindeki yarmalı, parçalanmamış post ve derisi (yüzey

alanı=< 2, 6m2)

  

410712190000   Sığırların tüm halindeki yarmalı, parçalanmamış derisi (yüzey alanı=< 2, 6m2)

  

41071291           Sığırların (buffalo dahil) post ve deri ve köseleleri; yarma deriler, bütün halde

  

410712910000   Sığırların deri ve köseleleri; yarma deriler, bütün halde

  

41071299           Atların deri ve köseleleri; yarma deriler; bütün halde

  

410712990000   Atların deri ve köseleleri; yarma deriler; bütün halde

  

410719               Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki diğer post ve

derileri



  

41071910           Sığırların (buffalo dahil) post, deri ve köseleleri; bütün halde, yarma ve sırçalı deri

dışındaki deriler(yüzeyi=<2.6m2)

  

410719100000   Sığırların deri ve köseleleri; bütün halde; yarma ve sırçalı deri dışındaki deriler

(yüzeyi=<2.6m2)

  

41071990           Atın dabaklanmış ve hazırlanmış diğer haldeki diğer deri ve köselesi; diğer

  

410719900000   Atın dabaklanmış ve hazırlanmış diğer haldeki diğer deri ve köselesi; diğer

  

410791               Sığır (buffalo dahil) ve at sırçalı post ve derileri; kenarlar dahil

  

41079110           Sığır (buffalo dahil) ve at post ve derilerinden taban köselesi; sırçalı, parçalanmamış,

kenarlar dahil

  

410791100000   Sığır ve at derilerinden taban köselesi; sırçalı, parçalanmamış, kenarlar dahil

  

41079190           Sığır (buffalo dahil) ve at post ve derilerinden diğerleri; sırçalı, parçalanmamış, kenarlar

dahil

  

410791900000   Sığır ve at derilerinden diğerleri; sırçalı, parçalanmamış, kenarlar dahil

  

410792               Sığır (buffalo dahil) ve at post ve derilerinden diğerleri; yarma, kenarlar dahil

  

41079210           Sığırların (buffalo dahil) yarma post ve derilerinden deri ve kösele

  

410792100000   Sığırların yarma derilerinden deri ve kösele

  

41079290           Atın yarma derilerinden deri ve kösele

  

410792900000   Atın yarma derilerinden deri ve kösele

  

410799               Sığır ve at derilerinden; diğerleri, kenarlar dahil

  

41079910           Sığırların (buffalo dahil) diğer post ve derilerinden; deri ve köseleler (kenarlar dahil)

  

410799100000   Sığırların diğer derilerinden; deri ve köseleler (kenarlar dahil)

  

41079990           Atın diğer deri ve köseleleri

  



410799900000   Atın diğer deri ve köseleleri

  

4112                   Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış

deri ve köseleleri

  

411200               Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri

  

41120000           Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış

deri ve köseleleri

  

411200000000   Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış

deri ve köseleleri

  

4113                   Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve

köseleleri

  

411310               Keçi ve oğlakların diğer deri ve köseleleri

  

41131000           Keçi ve oğlakların diğer deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem

görmüş)

  

411310000000   Keçi ve oğlakların diğer deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem

görmüş)

  

411320               Domuzların diğer deri ve köseleleri

  

41132000           Domuzların diğer deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

  

411320000000   Domuzların diğer deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

  

411330               Sürüngenlerin diğer deri ve köseleri

  

41133000           Sürüngenlerin diğer deri ve köseleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

  

411330000000   Sürüngenlerin diğer deri ve köseleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

  

411390               Diğer hayvanların deri ve köseleleri

  

41139000           Diğer hayvanların deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)

  

411390000000   Diğer hayvanların deri ve köseleleri (dabaklama/ara kurutma sonrası ileri işlem görmüş)



  

4114                   Güderi; rugan ve ruganla kaplanmış deri ve kösele; metalize deri ve kösele

  

411410               Güderi

  

41141010           Güderi; koyun ve kuzulardan elde edilenler

  

411410100000   Güderi; koyun ve kuzulardan elde edilenler

  

41141090           Güderi; diğer hayvanlardan elde edilenler

  

411410900000   Güderi; diğer hayvanlardan elde edilenler

  

411420               Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler

  

41142000           Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler

  

411420000011   Rugan deri ve köseleler

  

411420000012   Ruganla kaplanmış deri ve köseleler

  

411420000013   Metalize deri ve köseleler

  

4115                   Esası deri, kösele veya kösele lifleri olan terkip yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit

halindeki deri ve kösele

  

411510               Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri&kösele

  

41151000           Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri&kösele

  

411510000000   Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri&kösele

  

411520               Deri, köselelerin kırpıntı ve diğer döküntüleri; deri, kösele talaşı, tozu ve unu

  

41152000           Deri, köselelerin kırpıntı ve diğer döküntüleri; deri, kösele talaşı, tozu ve unu

  

411520000000   Deri, köselelerin kırpıntı ve diğer döküntüleri; deri, kösele talaşı, tozu ve unu

  

42                       Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar;

hayvan bağırsağından mamul eşya

  



4201                   Her tür hayvan için saraciye eşyası (eyer, koşum takımı vb.)

  

420100               Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer vb

  

42010000           Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları

  

420100000000   Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları

  

4202                   Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, evrak çantası, seyahat eşyası, kılıf vb.

  

420211               Dış yüzleri deri, köseleden valiz, çanta, sandık vb.

  

42021110           Evrak çantaları, okul çantaları vb. mahfazalar

  

420211100011   Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; tabii deri ve köseleden

  

420211100012   Evrak, okul çantaları vb mahfaza; terkip yoluyla elde edilen deri, köseleden olan

  

420211100013   Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; rugandan olanlar

  

42021190           Sandıklar, bavullar, valizler (dış yüzü deri, kösele, rugandan olanlar)

  

420211900011   Sandıklar, bavullar, valizler; tabii deri ve köseleden olanlar

  

420211900012   Sandıklar, bavullar, valizler; terkip yoluyla elde edilen deri, köseleden olanlar

  

420211900013   Sandıklar, bavullar, valizler; rugandan olanlar

  

420212               Dış yüzleri plastik/dokumalıklardan valiz, çanta, sandık vb.

  

42021211           Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

  

420212110000   Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

  

42021219           Sandıklar, bavullar, valizler; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

  

420212190000   Sandıklar, bavullar, valizler; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

  

42021250           Sandık, bavul, valiz, evrak, okul çantası vb mahfazalar; kalıplanmış plastik maddeden

  

420212500000   Sandık, bavul, valiz, evrak, okul çantası vb mahfazalar; kalıplanmış plastik maddeden



  

42021291           Evrak, okul çantaları vb mahfazalar

  

420212911000   Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; elastiki/kauçuklu olmayan örme eşyadan olan

  

420212919000   Evrak, okul çantaları vb mahfazalar; diğer

  

42021299           Sandıklar, bavullar, valizler (dış yüzü diğer maddelerden olanlar)

  

420212991000   Sandıklar, bavullar, valizler; elastiki/kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

  

420212999000   Sandıklar, bavullar, valizler; diğer

  

420219               Diğer sandık, valiz, çanta vb.

  

42021910           Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar; aluminyumdan

  

420219100000   Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar; aluminyumdan

  

42021990           Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar

  

420219901000   Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar; ahşap/nikelden

  

420219903000   Sandık, bavul, valizler, çantalar vb mahfazalar; dökme demir, demir/çelikten/çinkodan

  

420219905000   Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar; bakırdan

  

420219909000   Sandık, bavul, valizler, okul ve evrak çantaları vb mahfazalar; diğer maddelerden olan

  

420221               El çantaları; dış yüzleri tabii/terkip yoluyla elde edilen deri, kösele/rugandan

  

42022100           El çantaları; dış yüzleri tabii/terkip yoluyla elde edilen deri, kösele/rugandan

  

420221000000   El çantaları; dış yüzleri tabii/terkip yoluyla elde edilen deri, kösele/rugandan

  

420222               Dış yüzleri plastikten, dokumalık mensucattan çantaları

  

42022210           El çantaları; dış yüzleri plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

  

420222100000   El çantaları; dış yüzleri plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

  



42022290           El çantaları; dokumaya elverişli maddelerden olanlar

  

420222901000   El çantaları; dış yüzleri elastiki/kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

  

420222909000   El çantaları; diğer dokumaya elverişli maddelerden olanlar

  

420229               Diğer el çantaları

  

42022900           Diğer el çantaları

  

420229000000   Diğer el çantaları

  

420231               Cepte/el çantasında taşınan eşya; dış yüzleri deri ve köseleden/rugandan olanlar

  

42023100           Cepte/el çantasında taşınan eşya; dış yüzleri deri ve köseleden/rugandan olanlar

  

420231000000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; dış yüzleri deri ve köseleden/rugandan olanlar

  

420232               Dış yüzleri plastik, mensucat olan cep/çantada taşınan eşya

  

42023210           Cepte/el çantasında taşınan eşya; plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

  

420232100000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

  

42023290           Cepte/el çantasında taşınan eşya

  

420232901000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; elastiki/kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

  

420232909000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; diğer dokunmaya elverişli maddeden olan

  

420239               Diğer maddelerden cep ve el çantası eşyası

  

42023900           Diğer maddelerden cep ve el çantası eşyası

  

420239001000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; aluminyumdan, dökme demir/çelikten/çinkodan

  

420239002000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; ahşap olanlar

  

420239003000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; bakırdan olanlar

  

420239004000   Cepte/el çantasında taşınan eşya; nikelden olanlar



  

420239005000   Cep/çanta eşyası; işlenmiş bağa, sedef, boynuz, mercan vb diğer hayvansal maddeden

  

420239006000   Cep/çanta eşyası; işlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel, mineral maddelerden olan

  

420239009000   Diğer maddelerden cep/el çantası eşyası

  

420291               Dış yüzleri deri-kösele olan diğer eşya

  

42029110           Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları (dış yüzü deri, kösele, rugandan olanlar)

  

420291100011   Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; tabii deri ve köseleden olanlar

  

420291100012   Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; terkip ile elde edilen deri, köseleden

  

420291100013   Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; rugandan olanlar

  

42029180           Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den veya rugandan olan

diğer muhafazalar

  

420291800000   Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele den veya rugandan olan

diğer muhafazalar

  

420292               Yüzleri plastik, mensucattan diğer muhafaza eşyaları

  

42029211           Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; plastik madde yapraklarından

  

420292110000   Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları; plastik madde yapraklarından

  

42029215           Müzik aletleri mahfazaları; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

  

420292150000   Müzik aletleri mahfazaları; plastik madde yapraklarından yapılmış olan

  

42029219           Plastik madde yapraklarından yapılmış olan diğer mahfazalar

  

420292190000   Plastik madde yapraklarından yapılmış olan diğer mahfazalar

  

42029291           Dokumaya elverişli maddelerden seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları

  

420292911000   Seyahat, tuvalet, sırt, spor çantaları; elastiki/kauçuksuz örme eşyadan, mensucattan

  



420292919000   Diğer dokumaya elverişli maddelerden seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları

  

42029298           Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları (dış yüzü diğer maddelerden olanlar)

  

420292981000   Elastiki/kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan diğer mahfazalar

  

420292989000   Seyahat, tuvalet, sırt ve spor çantaları (dış yüzü diğer maddelerden olanlar)

  

420299               Dış yüzleri diğer maddelerden muhafaza, taşıma eşyaları

  

42029900           Dış yüzleri diğer maddelerden muhafaza, taşıma eşyaları

  

420299001000   Diğer mahfazalar; aluminyumdan, dökme demir/çelikten/çinkodan

  

420299002000   Diğer mahfazalar; ahşap olanlar

  

420299003000   Diğer mahfazalar; bakırdan olanlar

  

420299004000   Diğer mahfazalar; nikelden olanlar

  

420299005000   Diğer mahfazalar; işlenmiş bağa, fildişi, kemik, mercan ve diğer hayvansal maddeden

  

420299006000   Diğer mahfazalar; işlenmiş yontulmaya uygun bitkisel, mineral maddeden

  

420299009000   Diğer maddelerden diğer mahfazalar

  

4203                   Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı

  

420310               Deri ve köseleden giyim eşyası

  

42031000           Deri ve köseleden giyim eşyası

  

420310000012   Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuar

  

420310000022   Manto, Palto, Pardesü; Tabii deriden

  

420310000023   Kaban, Mont, Ceket; Tabii deriden

  

420310000024   Pantolon; Tabii deriden

  

420310000025   Etek; Tabii deriden



  

420310000028   Diğer giyim eşyası; tabii deriden

  

420321               Spor eldivenleri

  

42032100           Spor eldivenleri

  

420321000011   Spor eldivenleri; tabii deri ve köseleden

  

420321000012   Spor eldivenleri; terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden

  

420329               Diğer eldivenler

  

42032910           Sanat, meslek erbabı için eldivenler

  

420329100011   Sanat, meslek erbabı için eldivenler; tabii deri ve köseleden olanlar

  

420329100012   Sanat, meslek erbabı için eldivenler; terkip yoluyla elde edilen deri, köseleden

  

42032990           Diğer eldivenler

  

420329900000   Diğer eldivenler

  

420330               Deri ve köseleden bel kemeri, kılıç kayışı, palaskalar

  

42033000           Deri ve köseleden bel kemeri, kılıç kayışı, palaskalar

  

420330000011   Bel kemeri, kılıç kayışı ve palaskaları; tabii deri ve köseleden olanlar

  

420330000012   Bel kemeri, kılıç kayışı ve palaskaları; terkip ile elde edilen deri, köseleden

  

420340               Giyim eşyasının diğer aksesuarları deri; köseleden

  

42034000           Giyim eşyasının diğer aksesuarları deri; köseleden

  

420340000011   Giyim eşyasının diğer aksesuarı; tabii deri ve köseleden olanlar

  

420340000012   Giyim eşyasının diğer aksesuarı; terkip yoluyla elde edilen deri, köseleden olan

  

4205                   Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya

  



420500               Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya

  

42050011           Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden transmisyon ve taşıyıcı kolonlar

  

420500111000   Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden transmisyon kolonları

  

420500112000   Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıyıcı kolonlar

  

42050019           Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden teknik işler için eşya

  

420500191000   Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden, makinalarda kullanılan ve dokuma sanayii

için takeler

  

420500199000   Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden teknik işler için diğer eşya

  

42050090           Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden diğer işler için eşya

  

420500900011   Tabii deri veya köseleden diğer eşya

  

420500900012   Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya

  

4206                   Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya

  

420600               Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya

  

42060000           Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya

  

420600000000   Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya

  

43                       Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

  

4301                   Ham kürkler (ham post ve deriler hariç)

  

430110               Mink (bütün halinde)-ham

  

43011000           Ham postlar veya kürkler; Mink (bütün halinde)

  

430110000000   Ham postlar veya kürkler; Mink (bütün halinde)

  

430130               Kuzu astragan, breitschwanz, karakul, persaniye vb. postları; ham

  



43013000           Kuzu astragan, breitschwanz, karakul, persaniye vb. postları; ham

  

430130000011   Ham postlar veya kürkler; Astragan, karakul denilen kuzular

  

430130000019   Ham postlar veya kürkler; Breitschwanz, persaniye denilen kuzular ile hint, çin, moğol ve

tibet kuzular

  

430160               Tilki kürkü (bütün halinde) postu; ham

  

43016000           Tilki kürkü (bütün halinde) postu; ham

  

430160000000   Tilki kürkü (bütün halinde) postu; ham

  

430180               Diğer kürklü postlar (bütün halde) ham

  

43018000           Diğer ham kürkler (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun olmasın)

  

430180000000   Diğer ham kürkler (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun olmasın)

  

430190               Baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar; ham

  

43019000           Baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar; ham

  

430190000000   Baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar; ham

  

4302                   Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler

  

430211               Mink (vizon) kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde)

  

43021100           Mink (vizon) kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde)

  

430211000000   Mink (vizon) kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde)

  

430219               Diğer dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde) kürkler

  

43021915           Kunduz, misk sıçanı veya tilkinin bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri

(birleştirilmemiş)

  

430219150000   Kunduz, misk sıçanı veya tilkinin bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri

(birleştirilmemiş)

  



43021935           Tavşan/yabani tavşan kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

  

430219350000   Tavşan/yabani tavşan kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

  

43021941           Beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok yavruları kürkü; dabaklı, apreli, bütün

  

430219410000   Beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok yavruları kürkü; dabaklı, apreli, bütün

  

43021949           Ayı balığı kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

  

430219490000   Ayı balığı kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

  

43021975           Astragan, Broadtail, Karakul, Pers, Hint vb. kuzuları dabaklanmış, aprelenmiş, bütün

halinde

  

430219750000   Astragan, Broadtail, Karakul, Pers, Hint vb. kuzuları dabaklanmış, aprelenmiş, bütün

halinde

  

43021980           Kuzu ve koyunların kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

  

430219800000   Kuzu ve koyunların kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde

  

43021999           Sincap ve diğer hayvanların bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri

(birleştirilmemiş)

  

430219990011   Sincapın bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri (birleştirilmemiş)

  

430219990019   Diğer hayvanların bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri (birleştirilmemiş)

  

430220               Baş, kuyruk, pençeler, diğer kürkten parçalar, kırpıntılar; dabaklı

  

43022000           Baş, kuyruk, pençeler, diğer kürkten parçalar, kırpıntılar; dabaklı

  

430220000000   Baş, kuyruk, pençeler, diğer kürkten parçalar, kırpıntılar; dabaklı

  

430230               Bütün halindeki deriler vb. parçaları (birleştirilmiş)

  

43023010           Bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) uzatılmış

  

430230100000   Bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş) uzatılmış

  



43023025           Tavşan/yabani tavşan; bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

430230250000   Tavşan/yabani tavşan; bütün halindeki deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

43023051           Mantolu/kapişonlu fok yavruları; deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

430230510000   Mantolu/kapişonlu fok yavruları; deri, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

43023055           Ayı balığı; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

430230550000   Ayı balığı; bütün halindeki deriler, parça, kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

43023099           Sincap, kunduz, dağ sıçanı ve diğer hayvanların bütün halindeki dabaklanmış/aprelenmiş

kürkleri ve parçaları

  

430230990011   Sincapın bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri ve parçaları ve bunların

kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

430230990012   Kunduzun bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri ve parçaları ve bunların

kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

430230990013   Dağ sıçanının bütün halindeki dabaklanmış/aprelenmiş kürkleri ve parçaları ve bunların

kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

430230990019   Diğer hayvanların bütün halindeki dabaklanmış/aprelenmiş kürkleri ve parçaları ve bunların

kırpıntıları (birleştirilmiş)

  

4303                   Kürkten giyim eşyası, aksesuarları ve kürkten diğer eşya

  

430310               Kürkten giyim eşyası-aksesuarları

  

43031010           Giyim eşyası, aksesuarı; beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok yavrusu kürkünden

  

430310100000   Giyim eşyası, aksesuarı; beyaz mantolu/mavi sırtlı kapüşonlu fok yavrusu kürkünden

  

43031090           Kürkten diğer eşya

  

430310900015   Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri

  

430310900016   Kuzu kürkünden giyim eşyası

  



430310900017   Diğer kürklerden giyim eşyası

  

430310900018   Kürkten diğer eşya

  

430390               Diğer kürk mamulleri

  

43039000           Diğer kürk mamulleri

  

430390000011   Teknik işlerde kullanılan kürk mamulleri

  

430390000019   Diğer kürk mamulleri

  

4304                   Taklit kürk ve bundan mamul eşya

  

430400               Taklit kürk vb. mamul eşya

  

43040000           Taklit kürk vb. mamul eşya

  

430400000011   Taklit kürk

  

430400000012   Taklit kürkten mamul eşya

  

39                       Plastikler ve mamulleri

  

3901                   Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

  

390110               Özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen

  

39011010           Lineer polietilen (özgül kütlesi < 0,94 (ilk şekilde)

  

390110100000   Lineer polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)

  

39011090           Diğer etilen polimerleri (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)

  

390110900011   Alçak yoğunluk polietilen (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)

  

390110900012   Polietilen kompaundları (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)

  

390110900019   Etilen polimerlerinin diğerleri (özgül kütlesi < 0, 94 (ilk şekilde)

  

390120               Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilen



  

39012010           Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilenin düzensiz blok, parça, toz vs.(ilk şekilde)

  

390120100000   Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilenin düzensiz blok, parça, toz vs.(ilk şekilde)

  

39012090           Özgül kütlesi >=0, 94 olan diğer polietilen (ilk şekilde)

  

390120900011   Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)

  

390120900012   Polietilen kompaundları; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)

  

390120900019   Diğer etilen polimerleri; özgül kütlesi = >0, 94 (ilk şekilde)

  

390130               Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

39013000           Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390130000000   Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390190               Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde)

  

39019030           Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine

  

390190300000   Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine

  

39019090           Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde)

  

390190900011   Etilen propilen kopolimeri (ilk şekilde)

  

390190900012   Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil) (ilk şekilde)

  

390190900019   Etilen polimerlerinin diğerleri (ilk şekilde)

  

3902                   Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

  

390210               Polipropilen (ilk şekilde)

  

39021000           Polipropilen (ilk şekilde)

  

390210000011   Polipropilen bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde

  



390210000019   Diğer polipropilen; ilk şekillerde

  

390220               Poliizobutilen (ilk şekilde)

  

39022000           Poliizobutilen (ilk şekilde)

  

390220000000   Poliizobutilen (ilk şekilde)

  

390230               Propilen kopolimerleri (ilk şekilde)

  

39023000           Propilen kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390230000011   Polipropilen kopolimerleri bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde

  

390230000019   Propilen kopolimerlerinin diğerleri; ilk şekillerde

  

390290               Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) diğerleri

  

39029010           Polistiren'in a-b-a blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren

  

390290100000   Polistiren'in a-b-a blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren

  

39029020           Polybut-1-ene (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekilden birinden olan) (ilk şekilde)

  

390290200000   Polybut-1-ene (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekilden birinden olan) (ilk şekilde)

  

39029090           Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

  

390290900000   Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

  

3903                   Stiren polimerleri (ilk şekillerde)

  

390311               Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde)

  

39031100           Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde)

  

390311000000   Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde)

  

390319               Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde)

  

39031900           Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde)



  

390319000000   Diğer polistiren

  

390320               Stiren; akrilonitril (san) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

39032000           Stiren; akrilonitril (san) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390320000000   Stiren; akrilonitril (san) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390330               Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

39033000           Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390330000000   Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390390               Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde)

  

39039010           Sadece stiren ve alilalkolün kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390390100000   Sadece stiren ve alilalkolün kopolimerleri (ilk şekilde)

  

39039020           Bromlaşmış polistren (%58=<bromin=<%71)(fasıl notu6-b'deki lerden biri)

  

390390200000   Bromlaşmış polistren (%58=<bromin=<%71)(fasıl notu6-b'deki lerden biri)

  

39039090           Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde)

  

390390900000   Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde)

  

3904                   Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

  

390410               Polivinil klorür (başka maddeyle karıştırılmamış) (pvc) (ilk şekilde)

  

39041000           Polivinil klorür (başka maddeyle karıştırılmamış) (pvc) (ilk şekilde)

  

390410000011   PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) emülsiyon (E-PVC)

  

390410000019   PVC Polivinil klorür (karıştırılmamış) (ilk şekilde) diğerleri

  

390421               Pvc-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde)

  



39042100           PVC-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde)

  

390421000000   PVC-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde)

  

390422               Pvc-plastifiye edilmiş (ilk şekilde)

  

39042200           PVC-plastifiye edilmiş (ilk şekilde)

  

390422000000   PVC-plastifiye edilmiş (ilk şekilde)

  

390430               Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

39043000           Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390430000000   Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390440               Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde)

  

39044000           Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390440000000   Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390450               Viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde)

  

39045010           Viniliden klorürle akrilonitril kopolimerleri (ilk şekilde)(4µm=<çap<20µm genleşebilir

kürecik şeklinde)

  

390450100000   Viniliden klorürle akrilonitril kopolimerleri (ilk şekilde)(4µm=<çap<20µm genleşebilir

kürecik şeklinde)

  

39045090           Diğer viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde)

  

390450900000   Diğer viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde)

  

390461               Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde)

  

39046100           Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde)

  

390461000000   Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde)

  

390469               Diğer florlu polimerler (ilk şekilde)



  

39046910           Polivinil florür (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerden birinde olan)

  

390469100000   Polivinil florür (bu fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerden birinde olan)

  

39046920           Fluoroelastomer FKM

  

390469200000   Fluoroelastomer FKM

  

39046980           Diğer florlu polimerleri

  

390469800000   Diğer florlu polimerleri

  

390490               Diğer vinil klorür/diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

  

39049000           Diğer vinil klorür/diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

  

390490000000   Diğer vinil klorür/diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

  

3905                   Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ), diğer vinil polimerleri

(ilk şekillerde)

  

390512               Vinil asetat (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

39051200           Vinil asetat (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

390512000000   Vinil asetat (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

390519               Vinil asetat (diğer) (ilk şekilde)

  

39051900           Vinil asetat (diğer) (ilk şekilde)

  

390519000000   Vinil asetat (diğer) (ilk şekilde)

  

390521               Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

39052100           Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

390521000000   Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

390529               Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde)



  

39052900           Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde)

  

390529000000   Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde)

  

390530               Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde)

  

39053000           Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde)

  

390530000000   Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde)

  

390591               Vinil kopolimerler (ilk şekilde)

  

39059100           Vinil kopolimerler (ilk şekilde)

  

390591000000   Vinil kopolimerler (ilk şekilde)

  

390599               Diğer vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekilde)

  

39059910           Poli (fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerin birinde) (ilk şekilde)(10000=<molekül

ağırlığı<40000)

  

390599100000   Poli (fasılın 6-b notunda belirtilen şekillerin birinde) (ilk şekilde)(10000=<molekül

ağırlığı<40000)

  

39059990           Diğer vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekilde)

  

390599900000   Diğer vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekilde)

  

3906                   Akrilik polimerleri (ilk şekillerde)

  

390610               Polimetil metakrilat (ilk şekilde)

  

39061000           Polimetil metakrilat (ilk şekilde)

  

390610000000   Polimetil metakrilat (ilk şekilde)

  

390690               Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)

  

39069010           Poli (n-akrilamid) (ilk şekilde)

  



390690100000   Poli (n-akrilamid) (ilk şekilde)

  

39069020           2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerleri(kopolimer

oranı=>%55)

  

390690200000   2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerleri(kopolimer

oranı=>%55)

  

39069030           Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri(%10=<2-etilhekzil akrilat oranı<%11)

  

390690300000   Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri(%10=<2-etilhekzil akrilat oranı<%11)

  

39069040           Akrilonitril ile metil akrilat kopolimerleri

  

390690400000   Akrilonitril ile metil akrilat kopolimerleri

  

39069050           Tekstil baskı patının imalinde kıvam verici olarak kullanılan polimerizasyun ürünü

  

390690500000   Tekstil baskı patının imalinde kıvam verici olarak kullanılan polimerizasyun ürünü

  

39069060           Monomerin kopolimeri; metil akrilat ile etilenin sonda olmayan ikame karboksi grubunu

içeren (akrilat=>%55)

  

390690600000   Monomerin kopolimeri; metil akrilat ile etilenin sonda olmayan ikame karboksi grubunu

içeren (akrilat=>%55)

  

39069090           Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)

  

390690900000   Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)

  

3907                   Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler,

polialiesterler, vb. (ilk şekilde)

  

390710               Poliasetaller (ilk şekilde)

  

39071000           Poliasetaller (ilk şekilde)

  

390710000000   Poliasetaller (ilk şekilde)

  

390720               Diğer polieterler (ilk şekilde)

  



39072011           Polietilen glikoller; ilk şekilde

  

390720110000   Polietilen glikoller; ilk şekilde

  

39072020           Diğer polieter alkoller; ilk şekilde

  

390720200000   Diğer polieter alkoller; ilk şekilde

  

39072091           1-kloro-2, 3epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri

  

390720910000   1-kloro-2, 3epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri

  

39072099           Diğer polieterler (ilk şekilde)

  

390720990000   Diğer polieterler (ilk şekilde)

  

390730               Epoksi reçineler (ilk şekilde)

  

39073000           Epoksi reçineler (ilk şekilde)

  

390730000000   Epoksi reçineler (ilk şekilde)

  

390740               Polikarbonatlar (ilk şekilde)

  

39074000           Polikarbonatlar (ilk şekilde)

  

390740000000   Polikarbonatlar (ilk şekilde)

  

390750               Alkid reçineler (ilk şekilde)

  

39075000           Alkid reçineler (ilk şekilde)

  

390750000000   Alkid reçineler (ilk şekilde)

  

390760               Polietilen tereftalat (ilk şekilde)

  

39076020           Polietilen tereftalat; ilk şekilde (viskozitesi=>78 ml/g)

  

390760200000   Polietilen tereftalat; ilk şekilde (viskozitesi=>78 ml/g)

  

39076080           Polietilen tereftalat (ilk şekilde) (viskozitesi<78 ml/g)



  

390760800000   Polietilen tereftalat (ilk şekilde) (viskozitesi<78 ml/g)

  

390770               Poli (laktik asit)

  

39077000           Poli (laktik asit)

  

390770000000   Poli (laktik asit)

  

390791               Doymamış poliesterler (ilk şekilde)

  

39079110           Diğer poliesterler; sıvı, doymamışlar (ilk şekilde)

  

390791100000   Diğer poliesterler; sıvı, doymamışlar (ilk şekilde)

  

39079190           Diğer poliesterler; diğer (ilk şekilde)

  

390791900000   Diğer poliesterler; diğer (ilk şekilde)

  

390799               Polialil esterleri vb. (ilk şekilde)

  

39079910           Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)

  

390799100000   Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)

  

39079990           Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde

  

390799900000   Diğer poliesterler; doymuş, ilk şekilde

  

3908                   Poliamidler (ilk şekilde)

  

390810               Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde)

  

39081000           Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde)

  

390810000011   Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 bileşikleri (kompaundları); ilk şekillerde

  

390810000019   Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12'nin diğerleri; ilk şekillerde

  

390890               Diğer poliamidler (ilk şekilde)

  



39089000           Diğer poliamidler (ilk şekilde)

  

390890000000   Diğer poliamidler (ilk şekilde)

  

3909                   Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekillerde)

  

390910               Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde)

  

39091000           Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde)

  

390910000000   Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde)

  

390920               Melamin reçineler (ilk şekilde)

  

39092000           Melamin reçineler (ilk şekilde)

  

390920000000   Melamin reçineler (ilk şekilde)

  

390930               Diğer amino reçineler (ilk şekilde)

  

39093000           Diğer amino reçineler (ilk şekilde)

  

390930000000   Diğer amino reçineler (ilk şekilde)

  

390940               Fenolik reçineler (ilk şekilde)

  

39094000           Fenolik reçineler (ilk şekilde)

  

390940000000   Fenolik reçineler

  

390950               Poliüretanlar (ilk şekilde)

  

39095010           2, 2-dietanol ve 4, 4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat pol.N, N-dimetil asetamid

çöz.(polimer=>%50)

  

390950100000   2, 2-dietanol ve 4, 4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat pol.N, N-dimetil asetamid

çöz.(polimer=>%50)

  

39095090           Diğer poliüretanlar (ilk şekilde)

  

390950900000   Diğer poliüretanlar (ilk şekilde)



  

3910                   Silikonlar (ilk şekillerde)

  

391000               Silikonlar (ilk şekillerde)

  

39100000           Silikonlar (ilk şekillerde)

  

391000000011   Silikon yağları (ilk şekillerde)

  

391000000012   Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler (ilk şekillerde)

  

391000000019   Diğer silikonlar (ilk şekilde)

  

3911                   Petrol, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar (ilk şekilde)

  

391110               Petrol reçineleri, kumaron, inden/kumaron; inden reçineleri, politerpenler (ilk şekilde)

  

39111000           Petrol reçineleri, kumaron, inden/kumaron; inden reçineleri, politerpenler (ilk şekilde)

  

391110000000   Petrol reçineleri, kumaron, inden/kumaron; inden reçineleri, politerpenler (ilk şekilde)

  

391190               Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde)

  

39119011           Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-

fenilenoksi-1,4- -1,4-fenilen)

  

391190110000   Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-

fenilenoksi-1,4- -1,4-fenilen)

  

39119013           Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli (tiyo-1, 4-fenilen)

  

391190130000   Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden poli (tiyo-1, 4-fenilen)

  

39119019           Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden; diğerleri

  

391190190000   Kondensasyon/çevrilme polimerizasyon ürünlerinden; diğerleri

  

39119092           p-Krezol , hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri

  

391190920000   p-Krezol , hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri

  



39119099           Diğer petrol, kumaron;inden reçineler, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar (ilk şek.)

  

391190990000   Diğer petrol, kumaron;inden reçineler, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar (ilk şek.)

  

3912                   Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)

  

391211               Selüloz asetatları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

  

39121100           Selüloz asetatları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

  

391211000000   Selüloz asetatları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

  

391212               Selüloz asetatları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

  

39121200           Selüloz asetatları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

  

391212000000   Selüloz asetatları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

  

391220               Selüloz nitratlar (kollodyonlar dahil) (ilk şekilde)

  

39122011           Kollodyonlar ve seloidin; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

  

391220110011   Kollodyonlar ve seloidin; plastifiye edilmemiş; azot<%12,6 ,su/alkol>%25 ile ıslatılmış

  

391220110019   Kollodyonlar ve seloidin; plastifiye edilmemiş; diğer

  

39122019           Selüloz nitratları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

  

391220190011   Diğer seliloz nitratları; plastifiye edilmemiş;azot<%12, 6, su/alkol> %25 ile ıslatılmış

  

391220190019   Diğer seliloz nitratları; plastifiye edilmemiş; diğer

  

39122090           Selüloz nitratları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

  

391220900000   Selüloz nitratları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

  

391231               Karboksimetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde)

  

39123100           Karboksimetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde)

  

391231000000   Karboksimetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde)



  

391239               Diğer selüloz etreleri (ilk şekilde)

  

39123920           Hidroksipropilseliloz (ilk şekilde)

  

391239200000   Hidroksipropilseliloz (ilk şekilde)

  

39123985           Diğer selüloz eterleri

  

391239850000   Diğer selüloz eterleri

  

391290               Diğer selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)

  

39129010           Selüloz esterleri (ilk şekilde)

  

391290100000   Selüloz esterleri (ilk şekilde)

  

39129090           Diğer selüloz, kimyasal türevleri (başka yerinde belirtilmeyen) (ilk şekilde)

  

391290900000   Diğer selüloz, kimyasal türevleri (başka yerinde belirtilmeyen) (ilk şekilde)

  

3913                   Tabii polimerler (alijinik asit gibi), tadil edilmiş tabii polimerler (ilk şekilde)

  

391310               Aljinik asit, tuzları, esterleri (ilk şekilde)

  

39131000           Aljinik asit, tuzları, esterleri (ilk şekilde)

  

391310000000   Aljinik asit, tuzları, esterleri (ilk şekilde)

  

391390               Tabii polimerler, türevleri, tabii kauçuğun türevleri vb (ilk şekilde)

  

39139000           Tabii polimerler, türevleri, tabii kauçuğun türevleri vb (ilk şekilde)

  

391390001000   Dekstran (ilk şekilde)

  

391390002000   Tabii kauçuğun kimyasal türevleri (ilk şekilde)

  

391390009000   Diğer tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (ilk şek.)

  

3914                   Polimer esasıı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)

  



391400               Polimer esasıı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)

  

39140000           polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde); 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan

  

391400000000   polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde); 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan

  

3915                   Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

  

391510               Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (etilen polimerlerinden olan)

  

39151000           Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (etilen polimerlerinden olan)

  

391510000000   Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (etilen polimerlerinden olan)

  

391520               Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (stiren polimerlerinden olan)

  

39152000           Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (stiren polimerlerinden olan)

  

391520000000   Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (stiren polimerlerinden olan)

  

391530               Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (vinil klorür polimerlerinden olan)

  

39153000           Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (vinil klorür polimerlerinden olan)

  

391530000000   Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (vinil klorür polimerlerinden olan)

  

391590               Diğer plastiklerden döküntü kalıntı ve hurdalar

  

39159011           Propilen polimerlerin döküntü, kalıntı ve hurdalar

  

391590111000   Katılma polimerizasyonu ürünlerinin döküntü, kalıntı ve hurdaları (Propilen

polimerlerinden olanlar)

  

391590119000   Diğer propilen polimerlerin döküntü, kalıntı ve hurdaları

  

39159080           Diğer Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:

  

391590800011   Polietilen tereftalattan (PET) döküntü, kalıntı ve hurdalar

  

391590800019   Diğer plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları

  



3916                   Plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (enine kesitinin en geniş yeri >

1mm)

  

391610               Plastikten, enine kesit >1mm monofil, profiller (etilen polimerlerinden)

  

39161000           Plastikten, enine kesit >1mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller (etilen polimerlerinden)

  

391610000000   Plastikten, enine kesit >1mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller (etilen polimerlerinden)

  

391620               Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti >1mm

  

39162000           Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

391620000000   Vinil klorür polimerlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

391690               Diğer plastiklerden monofil, çubuk, profiller-eni > 1mm.

  

39169010           Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden monofiller, çubuklar ve

profiller (en>1mm)

  

391690100011   Fenoplastlardan monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

391690100012   Poliüretanlardan monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

391690100019   Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden diğer monofiller, çubuklar ve

profiller (en>1mm)

  

39169050           Katılma polimerizasyonu ürünlerinden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

391690500011   Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden monofiller,

çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

391690500012   Politetrafloretilenden monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

391690500019   Katılma polimerizasyonu ürünlerinden diğer monofiller, çubuklar ve profiller (en>1mm)

  

39169090           Plastikten, enine kesit >1mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller (Diğer plastiklerden

olanlar); diğerleri

  

391690900000   Plastikten, enine kesit >1mm monofil/ince-kalın çubuk/profiller (Diğer plastiklerden

olanlar); diğerleri



  

3917                   Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar, vb.)

  

391710               Suni bağırsaklar (sosis kılıfları)proteinden, selülozikten

  

39171010           Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) sertleştirilmiş proteinlerden

  

391710100000   Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) sertleştirilmiş proteinlerden

  

39171090           Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) selülozik plastik maddelerden

  

391710900000   Suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları) selülozik plastik maddelerden

  

391721               Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden

  

39172110           Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş)

  

391721100000   Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş)

  

39172190           Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)

  

391721900000   Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)

  

391722               Tüpler, borular, hortumlar (sert) propilen polimerlerinden

  

39172210           Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş)

  

391722100000   Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş)

  

39172290           Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)

  

391722900000   Sert borular, hortumlar; propilen polimerlerinden, diğerleri (ileri işlem görmemiş)

  

391723               Tüpler, borular, hortumlar (sert) vinil klorür polimerlerinden

  

39172310           Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlemsiz)

  

391723100000   Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlemsiz)

  

39172390           Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, diğerleri (ileri işlemsiz)

  



391723900000   Sert borular, hortumlar; vinil klorür polimerlerinden, diğerleri (ileri işlemsiz)

  

391729               Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden

  

39172900           Diğer plastiklerden sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri

  

391729001000   Sert boru ve hortumlar: Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta

kesilmiş

  

391729002000   Sert boru ve hortumlar: Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış

olanlar

  

391729003000   Plastikten dikişli borular

  

391729004000   Sert boru ve hortumlar: Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden

olanlar

  

391729009000   Sert boru, hortumlar ve bağlantı elemenlarının diğerleri

  

391731               Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı >= 27,6 MPA

  

39173100           Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı >= 27,6 MPA

  

391731001000   Boru ve hortum (esnek) kırılma basıncı >= 27,6 MPA (sivil havacılık için bağlantı elemanı

takılmış olan)

  

391731002000   Hava kanalları; plastikten, en az 27,6 MPa'Iık bir basınca dayanabilenler

  

391731008000   Diğer esnek borular ve hortumlar; plastikten, en az 27,6 MPa'Iık bir basınca dayanabilenler

  

391732               Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, donanımsız

  

39173200           Plastikten diğer li boru ve hortumlar; birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş

  

391732001000   Diğer boru ve hortumlar: Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta

kesilmiş

  

391732002000   Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar (birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)

  

391732003000   Dikişli borular; birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş

  



391732004000   Diğer hava kanalları; plastikten, diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş,

bağlantı elemanı olmayan

  

391732008000   Diğer boru ve hortumlar: plastikten, diğer maddelerle birleştirilmemiş/takviye edilmemiş,

bağlantı elemanı olmayan

  

391733               Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, bağlantı elemanları ile

  

39173300           Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, bağlantı elemanları ile

  

391733000000   Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, bağlantı elemanları ile

  

391739               Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten

  

39173900           Plastikten diğer borular ve hortumlar

  

391739001000   Plastikten diğer boru ve hortumlar: Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir

uzunlukta kesilmiş

  

391739002000   Diğer boru ve hortumlar: Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları

takılmış olanlar

  

391739003000   Plastikten dikişli boru ve hortumlar

  

391739004000   Diğer hava kanalları; plastikten

  

391739008000   Diğer boru ve hortumlar: plastikten

  

391740               Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

  

39174000           Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

  

391740000011   Boru ve hortum için bağlantı elemanı (sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı

borular için)

  

391740000012   Boru ve hortum için bağlantı elemanı (elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür

bükülgen boru)

  

391740000019   Boru ve hortum için bağlantı elemanı (diğerleri)

  

3918                   Plastikten yer kaplamaları, duvar ve tavan kaplamaları



  

391810               Yer, duvar, tavan kaplamaları-vinil klorür polimerlerinden

  

39181010           Pvc kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden

  

391810100011   Pvc yer kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden

  

391810100012   Pvc duvar/tavan kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden

  

39181090           Diğer yer kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden, sıvanmış/kaplanmış

  

391810900011   Vinil klorür polimerlerinden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın):

kalınlık<=5mm

  

391810900019   Vinil klorür polimerlerinden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın):

kalınlık>5mm

  

391890               Diğer plastiklerden olan yer kaplamaları

  

39189000           Diğer plastiklerden olan yer kaplamaları

  

391890000011   İç mekan, duvar ve tavanlar için polistren karolar

  

391890000019   Diğer plastiklerden olan diğer yer kaplamaları

  

3919                   Plastikten kendinden yapışkan levha, plaka, bandlar, şerit, film, folye ve diğer yassı şekiller

  

391910               Eni 20 cm yi geçmey; en rulo halinde plastik yapışkanlar

  

39191012           Yapışkan bantlar: Polivinil klorür veya polietilenden olanlar, genişlik <=20cm

  

391910120000   Yapışkan bantlar: Polivinil klorür veya polietilenden olanlar, genişlik <=20cm

  

39191015           Yapışkan bantlar; polipropilenden olanlar, rulo en=<20cm

  

391910150000   Yapışkan bantlar; polipropilenden olanlar, rulo en=<20cm

  

39191019           Yapışkan bantlar; diğer, rulo en=<20cm

  

391910190000   Yapışkan bantlar; diğer, rulo en=<20cm

  



39191080           Yapışkan levha,plaka,şerit,film,folye; rulo halinde, en=<20cm

  

391910801000   Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu

ürünlerinden en=<20cm

  

391910802000   Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Katılma polimerizasyonu ürünlerinden

en=<20cm

  

391910809000   Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden en=<20cm

  

391990               Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan

  

39199000           Yapışkan levha,plaka,şerit,film,folye; rulo halinde, en>20cm

  

391990001000   Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş

en>20cm

  

391990002000   Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu

ürünlerinden en>20cm

  

391990003000   Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Katılma polimerizasyonu ürünlerinden en>20cm

  

391990009000   Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Diğerlerinden en>20cm

  

3920                   Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye (gözeneksiz)

  

392010               Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz

  

39201023           Plastikten film vb; polietilenden, özgül kütle <0, 94, kalın<0, 125mm

  

392010230000   Plastikten film vb; polietilenden, özgül kütle <0, 94, kalın<0, 125mm

  

39201024           Baskılı olmayan streç film; polietilenden, özgül kütle <0,94, kalın<0,125mm

  

392010240000   Baskılı olmayan streç film; polietilenden, özgül kütle <0,94, kalın<0,125mm

  

39201025           Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0.94, kalın<0, 125mm

  

392010250000   Plastik diğer plaka, levha vb; polietilenden, özgül kütle <0.94, kalın<0, 125mm

  

39201028           Plastik diğer plaka, levha, film vb; polietilenden, özgül kütle=>0, 94, kalın<0, 125mm



  

392010280000   Plastik diğer plaka, levha, film vb; polietilenden, özgül kütle=>0, 94, kalın<0, 125mm

  

39201040           Plastik diğer plaka, levha, film vb; diğ.etilen polimerlerinden, kalın<0, 125mm

  

392010400000   Plastik diğer plaka, levha, film vb; diğ.etilen polimerlerinden, kalın<0, 125mm

  

39201081           Sentetik kağıt hamuru; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm

  

392010810000   Sentetik kağıt hamuru; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm

  

39201089           Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm

  

392010890000   Plastik diğer plaka, levha, film vb; etilen polimerlerinden, kalın>0, 125mm

  

392020               Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz

  

39202021           Propilen polimerlerinden bioryente levha; kalın < 0, 10 mm

  

392020210011   Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <= 0, 10 mm boryente,

baskılı

  

392020210019   Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın <= 0, 10 mm boryente

  

39202029           Propilen polimerlerinden diğer levha; kalın < 0, 10 mm

  

392020290000   Propilen polimerlerinden diğer levha; kalınlık <= 0,10 mm

  

39202080           Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın > 0, 10 mm

  

392020800000   Propilen polimerlerinden levha,plaka,film,folye ve şerit; kalın > 0, 10 mm

  

392030               Stren polimerlerinden plaka, levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

39203000           Stren polimerlerinden plaka, levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392030000000   Stren polimerlerinden plaka, levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392043               Vinilklorür polimerlerinden levha, şeritler, plaka;ağırlık;%6'dan fazla plastifiyen içeren

  

39204310           Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık=<1mm



  

392043100000   Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık=<1mm

  

39204390           Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık>1mm

  

392043900000   Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı=>%6,kalınlık>1mm

  

392049               Vinilklorür polimerlerinden levha, şeritler, plaka; diğerleri

  

39204910           Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı<%6,kalınlık=<1mm

  

392049100000   Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı<%6,kalınlık=<1mm

  

39204990           Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı>%6,kalınlık>1mm

  

392049900000   Vinilklorür polimerinden plaka/levha/film vb; plastifiyan oranı>%6,kalınlık>1mm

  

392051               Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

39205100           Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392051000000   Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392059               Diğer akrilik polimerlerden şeritler

  

39205910           Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlık=<150µm)

  

392059100000   Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlık=<150µm)

  

39205990           Akrilik polimerlerden diğer plaka/levha/film vb.

  

392059900000   Akrilik polimerlerden diğer plaka/levha/film vb.

  

392061               Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

39206100           Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392061000000   Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392062               Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  



39206212           Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için

72mikrometre<kalınlık<79mikrometreyi);

  

392062120000   Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için

72mikrometre<kalınlık<79mikrometreyi);

  

39206219           Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat) dan olanlar,

kalınlık=<0,35mm;diğerleri

  

392062190000   Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat) dan olanlar,

kalınlık=<0,35mm;diğerleri

  

39206290           Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat)dan olanlar, kalınlık>0,35mm

  

392062900000   Plastik diğer plaka/levha/film vb; Poli(etilen tereftalat)dan olanlar, kalınlık>0,35mm

  

392063               Doymamış poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

39206300           Doymamış poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392063000000   Doymamış poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392069               Diğer poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

39206900           Diğer poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392069000000   Diğer poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392071               Rejenere selülozden levha, pelikül, lamlar, takviyesiz

  

39207100           Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392071000000   Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392073               Selüloz asetatlardan-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz

  

39207310           Selüloz asetattan sinemacılık, fotoğrafçılık için rulo/şerit halinde filmler

  

392073100000   Selüloz asetattan sinemacılık, fotoğrafçılık için rulo/şerit halinde filmler

  

39207380           Selüloz asetattan diğer rulo/şerit halinde filmler



  

392073800000   Selüloz asetattan diğer rulo/şerit halinde filmler

  

392079               Diğer selülozun türevlerinden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

39207910           Vulkanize liflerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392079100000   Vulkanize liflerden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

39207990           Diğer selülozun türevlerinden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392079900000   Diğer selülozun türevlerinden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392091               Polivinil butiraldan levha, yaprak, film/şeritler

  

39209100           Polivinil butiraldan levha, yaprak, film/şeritler

  

392091000000   Polivinil butiraldan levha, yaprak, film/şeritler

  

392092               Poliamidlerden levha, yaprak, film/şeritler

  

39209200           Poliamidlerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392092000000   Poliamidlerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392093               Amino reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

39209300           Amino reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392093000000   Amino reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392094               Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

39209400           Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392094000000   Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392099               Diğer plastiklerden-levha, pelikül, lamlar

  

39209921           Poliamid levha ve şeritler

  



392099210000   Poliamid levha ve şeritler

  

39209928           Plastik diğer plaka/levha/film vb; Diğer plastikten; kondensasyon veya çevrilme

polimerizasyonu ürünlerinden olanlar

  

392099280000   Plastik diğer plaka/levha/film vb; Diğer plastikten; kondensasyon veya çevrilme

polimerizasyonu ürünlerinden olanlar

  

39209952           Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle >=% 97 poli(vinil alkol) içeren,

kaplanmamış kalınlık <=1 mm)

  

392099520000   Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle >=% 97 poli(vinil alkol) içeren,

kaplanmamış kalınlık <=1 mm)

  

39209953           İyon değiştirici membranlar (kloralkali elekt.pillerde kullan.mahsus florlanmış plastik)

  

392099530000   İyon değiştirici membranlar (kloralkali elekt.pillerde kullan.mahsus florlanmış plastik)

  

39209959           Plastik diğer plaka/levha/film vb; Diğer plastikten; katılma polimerizasyonu ürünlerinden

olanlar

  

392099590000   Plastik diğer plaka/levha/film vb; Diğer plastikten; katılma polimerizasyonu ürünlerinden

olanlar

  

39209990           Diğer plastiklerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392099901000   Sertleştirilmiş proteinlerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392099909000   Plastik diğer plaka/levha/film vb;Diğer plastikten; diğerleri

  

3921                   Plastikten diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

  

392111               Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

39211100           Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

392111000000   Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

392112               Vinilklorür polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

39211200           Vinilklorür polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)



  

392112000000   Vinilklorür polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

392113               Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar

  

39211310           Poliüretanlardan; levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) esnek

  

392113100000   Poliüretanlardan; levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) esnek

  

39211390           Poliüretanlardan; levha, yaprak, film, folyeler ve şerit (gözenekli) diğer

  

392113900000   Poliüretanlardan; levha, yaprak, film, folyeler ve şerit (gözenekli) diğer

  

392114               Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

39211400           Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

392114000000   Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

392119               Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar

  

39211900           Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar

  

392119001000   Sertleştirilmiş proteinlerden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli); diğer

plastiklerden

  

392119009000   Gözenekli olup plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler

  

392190               Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

  

39219010           Poliesterlerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

  

392190100000   Poliesterlerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

  

39219030           Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözeneksiz)

  

392190300000   Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözeneksiz)

  

39219041           Amino reçineden levha, yaprak vb. (yüksek basınçta tabaka tabaka tertip) dekoreli

  

392190410000   Amino reçineden levha, yaprak vb. (yüksek basınçta tabaka tabaka tertip) dekoreli



  

39219043           Amino reçineden levha, yaprak vb. (tabaka tabaka tertiplenmiş);

  

392190430000   Amino reçineden levha, yaprak vb. (tabaka tabaka tertiplenmiş);

  

39219049           Amino reçineden levha, yaprak, film, folye, şerit; diğer

  

392190490000   Amino reçineden levha, yaprak, film, folye, şerit; diğer

  

39219055           Diğ. kondensasyon/çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden levha vb; gözeneksiz

  

392190550011   Poliamidlerden levha, yaprak, film, folye, şerit (gözeneksiz)

  

392190550012   Poliüretanlardan levha, yaprak, film, folye, şerit (gözeneksiz)

  

392190550019   Diğ. kondensasyon/çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden levha vb (gözeneksiz)

  

39219060           Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden levha, yaprak, film vb; gözeneksiz

  

392190600011   Polietilenden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz)

  

392190600012   Polivinil klorürden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz)

  

392190600013   Polipropilenden levha, yaprak, film, folye, şeritler (gözeneksiz)

  

392190600019   Diğer katılma polimerizasyonu ürünlerinden levha, yaprak, film vb (gözeneksiz)

  

39219090           Diğer plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar (gözeneksiz)

  

392190901000   Diğer yüksek polimerler, suni plastik maddelerden levha, yaprak vb (gözeneksiz)

  

392190909000   Diğer plastiklerden plaka, levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

3922                   Plastiklerden banyo küveti, duş, eviye, lavabo, bide, alafranga tuvalet, kapaklar ve

oturaklar, su depoları vb.

  

392210               Banyo küvetleri, duşlar ve lavabolar

  

39221000           Banyo küvetleri, duşlar ve lavabolar

  

392210000011   Banyo küvetleri; plastiklerden



  

392210000012   Duşlar; plastiklerden

  

392210000013   Lavabolar; plastiklerden

  

392210000014   Eviyeler; plastiklerden

  

392220               Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları; plastiklerden

  

39222000           Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları; plastiklerden

  

392220000000   Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları; plastiklerden

  

392290               Plastikten bideler, hela su depoları vb hijyenik eşya

  

39229000           Plastikten bideler, hela su depoları vb hijyenik eşya

  

392290001000   Su depoları; plastiklerden

  

392290009011   Bideler; plastiklerden

  

392290009012   Sifonlar (Pis su tesisatı için); plastiklerden

  

392290009019   Plastiklerden diğer duşlar, lavabolar, su depoları, bideler vb hijyenik eşya

  

3923                   Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak,

kapsül ve diğer kapama malzemeleri

  

392310               Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya

  

39231000           Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya

  

392310000000   Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya

  

392321               Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

  

39232100           Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

  

392321000011   Tüm sıvılar için torbalar (külahlar dahil); etilen polimerlerinden

  

392321000019   Diğer yerlerde kullanılan torbalar ve çantalar (külahlar dahil); etilen polimerlerinden olanlar



  

392329               Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb

  

39232910           Polivinil klorürden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

  

392329100011   Tüm sıvılar için torbalar (külahlar dahil); Poli(vinil klorür)den

  

392329100019   Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) polivinil klorürden olanlar

  

39232990           Diğer plastiklerden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

  

392329900011   Tüm sıvılar için torbalar (külahlar dahil); diğer plastikten

  

392329900019   Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) diğer plastiklerden

  

392330               Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya

  

39233010           Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya; hacmi < 2 lt

  

392330100011   Katı ilaç şekilleri için kaplar; hacmi =< 2 lt

  

392330100012   Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar; hacmi =< 2 lt

  

392330100019   Diğer şişeler, mataralar vb eşya; hacmi= < 2 lt

  

39233090           Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya; hacmi >2 lt

  

392330900000   Damacanalar, şişeler, mataralar vb eşya; hacmi >2 lt

  

392340               Plastikten makara, masura, bobin vb. mesnetler

  

39234010           Fotoğraf/sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar vb eşya

  

392340101000   Fotoğraf/sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makara/bobin vb eşya

  

392340109000   85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus

makara/bobin vb eşya

  

39234090           Makaralar, masuralar, bobinler vb. eşya

  

392340900011   Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar



  

392340900019   Diğer makaralar, masuralar, bobinler vb. eşya

  

392350               Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya

  

39235010           Şişeler için kapak ve kapsüller

  

392350100000   Şişeler için kapak ve kapsüller

  

39235090           Tıpalar ve diğer kapama malzemeleri

  

392350900000   Tıpalar ve diğer kapama malzemeleri

  

392390               Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya

  

39239000           Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus diğer malzemeler

  

392390000000   Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus diğer malzemeler

  

3924                   Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

  

392410               Plastikten sofra ve mutfak eşyası

  

39241000           Plastikten sofra ve mutfak eşyası

  

392410000000   Plastikten sofra ve mutfak eşyası

  

392490               Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

  

39249000           Plastikten diğer ev eşyası, sağlık veya tuvalet eşyası

  

392490000011   Emzikli biberon başlıkları

  

392490000019   Plastikten diğer ev, sağlık veya tuvalet eşyası

  

3925                   Plastikten inşaat malzemesi

  

392510               Plastikten hacmi 300 litreyi >sarnıçlar, tanklar, fıçılar vb kaplar

  

39251000           Plastikten hacmi 300 litreyi >sarnıçlar, tanklar, fıçılar vb kaplar

  



392510000000   Plastikten hacmi 300 litreyi >sarnıçlar, tanklar, fıçılar vb kaplar

  

392520               Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri

  

39252000           Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri

  

392520000000   Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri

  

392530               Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları

  

39253000           Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları

  

392530000011   Plastiklerden panjurlar

  

392530000012   Plastiklerden menfezler

  

392530000019   Plastiklerden storlar (venedik storları dahil) vb. eşya ve bunların aksam ve parçaları;

panjurlar ve menfezler HARİÇ

  

392590               Plastikten diğer inşaat eşyası

  

39259010           Plastikten kapı, pencere, merdiven, duvar/inşaat için bağlantı, montaj elemanları

  

392590100000   Plastikten kapı, pencere, merdiven, duvar/inşaat için bağlantı, montaj elemanları

  

39259020           Plastikten elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo tablaları

  

392590200000   Plastikten elektrik devreleri için anahtarlar, borular ve kablo tablaları

  

39259080           Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen plastikten diğer inşaat malzemeleri

  

392590800000   Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen plastikten diğer inşaat malzemeleri

  

3926                   Plastikten diğer eşya

  

392610               Plastikten okul ve büro malzemeleri

  

39261000           Plastikten okul ve büro malzemeleri

  

392610000000   Plastikten okul ve büro malzemeleri

  



392620               Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil)

  

39262000           Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil)

  

392620000011   Polivinil klorür eldivenler (evlerde kullanılan)

  

392620000019   Plastik giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları

  

392630               Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları

  

39263000           Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları

  

392630000000   Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları

  

392640               Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası

  

39264000           Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası

  

392640000000   Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası

  

392690               Plastikten diğer eşya

  

39269050           Plastik drenaj girişinde suyun filtre edilmesi için delikli ızgara vb eşya

  

392690500000   Plastik drenaj girişinde suyun filtre edilmesi için delikli ızgara vb eşya

  

39269092           Plastik levhalardan yapılmış olan eşya

  

392690920000   Plastik levhalardan yapılmış olan eşya

  

39269097           Diğer plastiklerden yaprak, film/şeritler

  

392690971000   Plastikten korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri

  

392690972000   Plastikten yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı

  

392690979011   Plastikten ilaç ölçü kaşıkları

  

392690979012   Poliüretandan prezervatifler

  

392690979013   Plastikten kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri; bir mesnete monteli olsun olmasın



  

392690979014   Plastikten kelepçeler

  

392690979018   Plastikten diğer eşya ve etilen polimerlerinden diğer eşya

  

40                       Kauçuk ve kauçuktan eşya

  

4001                   Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar

  

400110               Tabii kauçuk lateksi

  

40011000           Tabii kauçuk lateksi

  

400110001000   Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi

  

400110002000   Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi

  

400121               Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss)

  

40012100           Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss)

  

400121000000   Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss)

  

400122               Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (tsnr)

  

40012200           Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (tsnr)

  

400122000000   Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (tsnr)

  

400129               Diğer şekillerde tabii kauçuk

  

40012900           Diğer şekillerde tabii kauçuk

  

400129001000   Krep kauçuk

  

400129009000   Tabii kauçuk; diğer şekillerde

  

400130               Balata, güta -perka; guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar

  

40013000           Balata, güta -perka; guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar

  



400130000000   Balata, güta -perka; guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar

  

4002                   Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde, veya levha,

tabaka, şerit halinde)

  

400211               Lateks şeklinde [stiren-buta.kauçuk (sbr); karboksilenmiş stiren-budatien kauçuk (xsbr)]

  

40021100           Lateks şeklinde [stiren-buta.kauçuk (sbr); karboksilenmiş stiren-budatien kauçuk (xsbr)]

  

400211001011   Stiren; budatien kauçuktan (SBR) lateks, nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/yenilenmesinde

kullanılacak

  

400211001012   Karboksilenmiş stiren; budatien kauçuktan (XSBR) lateks, iç, dış lastiği

imal/yenilenmesinde kullanılacak

  

400211009000   Stiren-butadien kauçuk,karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk;diğer amaçlı

  

400219               Diğer şeklide [stiren-budatien kauçuk (sbr); karboksilenmiş stiren-budatien kauçuk (xsbr)]

  

40021910           Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) balyalar halinde

  

400219101000   Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasıtası iç, dış

lastiği imal/sırt geçirme

  

400219109000   Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde)

diğer hallerde

  

40021920           SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde)

  

400219201000   SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal

ve sırt geçirme

  

400219209000   SBS termoplastik elostomerler (granül, parça, toz halinde) diğer hallerde

  

40021930           Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) balya halinde

  

400219301000   Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasıtası iç, dış

lastiği imal/sırt geçirme

  

400219309000   Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) diğer

hallerde



  

40021990           Diğer şekillerde (balya halinde) diğer

  

400219901000   Diğer şekillerde (balya halinde) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve sırt geçirme

  

400219909000   Diğer şekillerde (balya halinde) diğer hallerde

  

400220               Butadien kauçuk (br)

  

40022000           Butadien kauçuk (br)

  

400220001000   Butadien kauçuk (br) nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesi için

  

400220009000   Butadien kauçuk (br) diğer

  

400231               İzobüten-izopren (butil) kauçuk (ıır)

  

40023100           İzobüten-izopren (butil) kauçuk (ıır)

  

400231001000   İzobüten-izopren (butil) kauçuk; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenilenmesi için

  

400231009000   İzobüten-izopren (butil) kauçuk; diğer

  

400239               Halojenli-izobüten izopren kauçuk (cıır veya bıır)

  

40023900           Halojenli-izobüten izopren kauçuk (cıır veya bıır)

  

400239001000   Diğer İzobüten - İzopren (butil) kauçuk; nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve

yenilenmesinde kullanılan

  

400239009000   Diğer amaçlı diğer İzobüten - İzopren (butil) kauçuk

  

400241               Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks şeklinde

  

40024100           Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks şeklinde

  

400241001000   Kloropren (klor butadien)kauçuk (CR) lateks, nakil vasıta.iç, dış lastiği

imal/yenilenmesinde kullanılan

  

400241009000   Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks şeklinde , diğer amaçlı

  



400249               Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr)

  

40024900           Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr)

  

400249001000   Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenileme

  

400249009000   Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) diğer amaçlı

  

400251               Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks şeklinde

  

40025100           Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks şeklinde

  

400251001000   Akrilonitril; butadien kauçuk (NBR) lateks, nakil vasıta.iç, dış lastiği imal, yenilenmesinde

kullanılan

  

400251009000   Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks şeklinde , diğer amaçlı

  

400259               Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr)

  

40025900           Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr)

  

400259001000   Diğer şekillerde akrilonitril; butadien kauçuk (NBR); nakil vasıtası iç, dış lastiği imalinde,

yenilemesinde kullanılan

  

400259009000   Diğer şekillerde akrilonitril; butadien kauçuk (NBR;) diğer amaçlı

  

400260               İzopren kauçuk (ır)

  

40026000           İzopren kauçuk (ır)

  

400260001000   İzopren kauçuk (ır) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenileme için

  

400260009000   İzopren kauçuk (ır) diğer amaçlı

  

400270               Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm)

  

40027000           Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm)

  

400270001000   Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) iç & dış lastik imal, yenileme

  

400270009000   Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) diğer amaçlı



  

400280               Tabii ve sentetik kauçuk karışımları

  

40028000           Tabii ve sentetik kauçuk karışımları

  

400280000000   Tabii ve sentetik kauçuk karışımları

  

400291               Lateks-diğer sentetik, taklit kauçuk

  

40029100           Lateks-diğer sentetik, taklit kauçuk

  

400291001000   Lateks şeklinde suni, sentetik kauçuk; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenileme için

  

400291009000   Lateks şeklinde suni, sentetik kauçuk; diğer amaçlı

  

400299               Diğer sentetik, taklit kauçuklar

  

40029910           Suni plastik maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler

  

400299101100   Suni plastik maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler;nakil vasıtası iç&dış lastik imal,

yenileme

  

400299101900   Suni plastik maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler; diğer amaçlı

  

40029990           Taklit kauçuklar

  

400299901100   Taklit kauçuklar; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve yenilenmesinde

  

400299901900   Taklit kauçuklar; diğer amaçlı

  

4003                   Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)

  

400300               Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)

  

40030000           Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)

  

400300000000   Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)

  

4004                   Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde

edilen tozlar ve granüller

  



400400               Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)

  

40040000           Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)

  

400400000011   Kauçuktan döküntü ve kırpıntılar

  

400400000012   Kauçuktan artıklar

  

400400000013   Kauçuktan toz ve granüller

  

4005                   Karıştırılmış kauçuk (vülkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)

  

400510               Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk

  

40051000           Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk

  

400510000000   Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk

  

400520               Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk

  

40052000           Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk

  

400520000000   Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk

  

400591               Karıştırılmış kauçuktan (vulkanize edilmemiş) levha, tabaka ve şeritler

  

40059100           Karıştırılmış kauçuktan (vulkanize edilmemiş) levha, tabaka ve şeritler

  

400591000000   Karıştırılmış kauçuktan (vulkanize edilmemiş) levha, tabaka ve şeritler

  

400599               Diğer karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş)

  

40059900           Diğer karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş)

  

400599001000   Tabii kauçuğun kırmızı kil/proteinle olan ana karışımları

  

400599002000   Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii/sentetik kauçuktan granüller

  

400599009000   Karıştırılmış diğer kauçuk (vulkanize edilmemiş)

  

4006                   Diğer şekillerdeki vülkanize edilmemiş kauçuk ve bundan eşyalar



  

400610               Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller

  

40061000           Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller

  

400610000011   Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar

  

400610000012   Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar

  

400610000013   Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler

  

400610000019   Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan diğer profiller

  

400690               Diğer vulkanize edilmemiş kauçuktan çubuk, boru, profil vb eşya

  

40069000           Diğer vulkanize edilmemiş kauçuktan çubuk, boru, profil vb eşya

  

400690001000   Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller

  

400690002000   Contalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar

  

400690003000   Rondelalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar

  

400690004000   Çıplak kauçuk iplik; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar

  

400690009000   Diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olan diğer çubuk, boru, profil vb.

  

4007                   Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

  

400700               Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

  

40070000           Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

  

400700001000   Çıplak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmiş kauçuktan

  

400700009000   Vulkanize edilmiş kauçuktan diğer iplik ve ipler

  

4008                   Vulkanize kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan

olanlar hariç)

  

400811               Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler



  

40081100           Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

  

400811000000   Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

  

400819               Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller

  

40081900           Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller

  

400819000000   Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller

  

400821               Gözenekli olmayan kauçuktan levha, yaprak ve şeritler

  

40082110           Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamaları ve paspaslar

  

400821100000   Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamaları ve paspaslar

  

40082190           Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

  

400821900000   Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

  

400829               Gözenekli olmayan kauçuktan çubuk ve profiller

  

40082900           Gözenekli olmayan kauçuktan çubuk ve profiller

  

400829001000   Gözenekli olmayan kauçuktan profiller; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus,

ölçüsüne göre kesilmiş

  

400829009000   Gözenekli olmayan kauçuktan diğer levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller

  

4009                   Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun

olmasın)

  

400911               Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız

  

40091100           Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız

  

400911000000   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız

  

400912               Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

  



40091200           Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

  

400912001000   Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/sıvı için (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

  

400912002000   Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için özel

(takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

  

400912009000   Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

  

400921               Hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımsız

  

40092100           Hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımsız

  

400921001000   Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (metal takviyeli) donanımsız

  

400921009011   Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımsız

  

400921009019   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımsız

  

400922               Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımlı

  

40092200           Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımlı

  

400922001000   Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (metal takviyeli) donanımlı

  

400922002000   Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımlı

  

400922009000   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımlı

  

400931               Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (mensucat takviye) donanımsız

  

40093100           Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (mensucat takviye) donanımsız

  

400931001000   Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (mensucat takviye) donanımsız

  

400931009011   Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları; vulkanize kauçuktan, takviye edilmiş, bağlantı

elemanı olmayan

  

400931009019   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat takviye) donanımsız

  

400932               Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (mensucat takviye) donanımlı



  

40093200           Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (mensucat takviye) donanımlı

  

400932001000   Boru ve hortum (gaz ve sıvılar için); vulk. kauçuktan, bağlantı elemanlı, takviye edilmiş,

sivil hava taşıtları için

  

400932002000   Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (mensucat takviye) donanımlı

  

400932009000   Hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat takviye) donanımlı

  

400941               Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer maddelerle takviyeli) donanımsız

  

40094100           Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer maddelerle takviyeli) donanımsız

  

400941001000   Hortum; vulk. kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer madd. takviyeli) donanımsız

  

400941009000   Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımsız

  

400942               Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer maddeler takviyeli) donanımlı

  

40094200           Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer maddeler takviyeli) donanımlı

  

400942001000   Hortum; vulk. kauçuk; gaz/sıvı için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

  

400942002000   Hortum; vulk. kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

  

400942009000   Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımlı

  

4010                   Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları

  

401011               Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli)

  

40101100           Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli)

  

401011000000   Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli)

  

401012               Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elverişli maddelerle takviyeli)

  

40101200           Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elverişli maddelerle takviyeli)

  

401012000000   Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elverişli maddelerle takviyeli)



  

401019               Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli)

  

40101900           Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli)

  

401019000000   Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli)

  

401031               Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 60<çevre<180cm) (v yivli)

  

40103100           Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şeklinde, 60<çevre=<180cm) (v

yivli)

  

401031000000   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şeklinde, 60<çevre=<180cm) (v

yivli)

  

401032               Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuk (kesiti trapez şekl. 60<çevre<180cm) (v yivli hariç)

  

40103200           Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şekl. 60<çevre=<180cm) (v yivli

hariç)

  

401032000000   Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şekl. 60<çevre=<180cm) (v yivli

hariç)

  

401033               Transmisyon kolonu; vulk. kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 180<çevre<240cm) (v yivli )

  

40103300           Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şeklinde, 180<çevre=<240cm) (v

yivli )

  

401033000000   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şeklinde, 180<çevre=<240cm) (v

yivli )

  

401034               Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şek., 180<çevre<240cm) (v yivli hariç)

  

40103400           Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şek., 180<çevre=<240cm) (v yivli

hariç)

  

401034000000   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (kesiti trapez şek., 180<çevre=<240cm) (v yivli

hariç)

  

401035               Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 60<çevre<150cm)

  



40103500           Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 60<çevre=<150cm)

  

401035000000   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 60<çevre=<150cm)

  

401036               Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 150<çevre<198cm)

  

40103600           Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 150<çevre=<198cm)

  

401036000000   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuktan (sonsuz senkronize, 150<çevre=<198cm)

  

401039               Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuk

  

40103900           Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuktan

  

401039000000   Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuktan

  

4011                   Kauçuktan yeni dış lastikler

  

401110               Otomobil dış lastiği; yeni

  

40111000           Otomobil dış lastiği; yeni

  

401110001000   Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

  

401110009011   Binek oto dış lastikleri; tekstil kuşaklı radyan

  

401110009012   Binek oto dış lastikleri; çelik kuşaklı radyan

  

401110009013   Binek oto dış lastikleri; konvansiyonel

  

401110009018   Otomobillerde kullanılan diğer dış lastikler

  

401120               Otobüs-kamyon dış lastiği; yeni

  

40112010           Otobüs, kamyon için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi=<121)

  

401120100011   Kamyon, otobüs için radyan dış lastik (yükleme endeksi =<121)

  

401120100012   Kamyon, otobüs için konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi =<121)

  

401120100019   Kamyon, otobüs için kauçuktan diğer dış lastik (yükleme endeksi=<121)



  

40112090           Otobüs, kamyon için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi >121)

  

401120900011   Kamyon, otobüs için radyan dış lastik (yükleme endeksi >121)

  

401120900012   Kamyon, otobüs için konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi >121)

  

401120900019   Kamyon, otobüs için kauçuktan diğer dış lastik (yükleme endeksi >121)

  

401130               Uçak dış lastiği; yeni

  

40113000           Uçak dış lastiği; yeni

  

401130001000   Sivil hava taşıtları için kauçuktan yeni dış lastikler

  

401130009000   Diğer uçaklar için kauçuktan yeni dış lastikler

  

401140               Motosiklet dış lastiği; yeni

  

40114000           Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan yeni dış lastikler

  

401140000000   Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan yeni dış lastikler

  

401150               Bisiklet dış lastiği; yeni

  

40115000           Bisiklet dış lastiği; yeni

  

401150000000   Bisiklet dış lastiği; yeni

  

401161               Tarım, orman taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

  

40116100           Tarım, orman taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

  

401161000000   Tarım, orman taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

  

401162               Yapı ve sanayi taş. için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik(jant ölçüsü; 61cm. az)

  

40116200           Yapı ve sanayi taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik (jant ölçüsü=<61cm)

  

401162000000   Yapı ve sanayi taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik (jant ölçüsü=<61cm)

  



401163               Yapı ve san.taş. için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla)

  

40116300           Yapı ve sanayi taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik (jant ölçüsü>61cm)

  

401163000000   Yapı ve sanayi taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik (jant ölçüsü>61cm)

  

401169               Diğer taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

  

40116900           Diğer taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

  

401169000000   Diğer taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

  

401192               Tarım, orman taşıtları için diğer dış lastik

  

40119200           Tarım, orman taşıtları için diğer dış lastik

  

401192000000   Tarım, orman taşıtları için diğer dış lastik

  

401193               Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. az)

  

40119300           Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü=<61cm)

  

401193000000   Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü=<61cm)

  

401194               Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla)

  

40119400           Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü>61cm)

  

401194000000   Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü>61cm)

  

401199               Diğer taşıtları için diğer dış lastik

  

40119900           Diğer taşıtları için diğer dış lastik

  

401199000000   Diğer taşıtları için diğer dış lastik

  

4012                   Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, dolgu lastikleri, tekerlek bandajları,

sırtlar ve kolanlar

  

401211               Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler

  



40121100           Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401211000000   Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401212               Otobüs/kamyon için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

40121200           Otobüs/kamyon için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401212000000   Otobüs/kamyon için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401213               Hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

40121300           Hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401213001000   Sivil hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401213009000   Diğer hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401219               Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler

  

40121900           Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler

  

401219000000   Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler

  

401220               Kullanılmış lastikler

  

40122000           Kullanılmış lastikler

  

401220001000   Sivil hava taşıtları için kullanılmış dış lastikler

  

401220009000   Kullanılmış diğer dış lastikler

  

401290               Kauçuk dolgu lastikler, değişebilir sırtlar, flapslar

  

40129020           Dolgu lastikleri/tekerlek bandajları

  

401290200011   Dolgu lastikleri

  

401290200012   Tekerlek bandajları

  

40129030           Dış lastikler için sırtlar



  

401290300000   Dış lastikler için sırtlar

  

40129090           Kauçuk kolonlar

  

401290900000   Kauçuk kolonlar

  

4013                   Kauçuktan iç lastikler

  

401310               Otomobil, otobüs ve kamyon için kullanılan iç lastikler

  

40131000           Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılan

kauçuktan iç lastikler

  

401310000000   Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılan

kauçuktan iç lastikler

  

401320               Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

  

40132000           Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

  

401320000000   Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

  

401390               Kauçuktan diğer iç lastikler

  

40139000           Kauçuktan diğer iç lastikler

  

401390000011   Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

  

401390000012   Traktör önlerinde kullanılan kauçuktan iç lastikler

  

401390000013   Traktör arkasında kullanılan kauçuktan iç lastikler

  

401390000014   Uçaklarda kullanılan kauçuktan iç lastikler

  

401390000019   Diğer amaçlar için kullanılan kauçuktan iç lastikler

  

4014                   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası, eczacılık eşyası (emzik gibi)

  

401410               Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  



40141000           Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401410000000   Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401490               Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczacılık eşyası-diğer

  

40149000           Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası

  

401490000011   Bebekler için emzikler vb. eşya; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401490000019   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer hijyen eşyası ve eczacılık eşyası

  

4015                   Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldiven gibi)

  

401511               Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

40151100           Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

401511000000   Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

401519               Diğer eldivenler (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

40151900           Ev işlerinde ve diğer yerde kullanılan eldivenler (Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)

(cerrahide kullanılan hariç)

  

401519000011   Ev işinde kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

401519000019   Diğer eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

401590               Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası ve aksesuarı

  

40159000           Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer giyim eşyası ve aksesuarı

  

401590000000   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer giyim eşyası ve aksesuarı

  

4016                   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

401610               Gözenekli kauçuktan diğer eşya

  

40161000           Gözenekli kauçuktan diğer eşya

  



401610001100   Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan rondelalar

  

401610001200   Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan conta

  

401610001900   Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan diğer eşya

  

401610002100   Gözenekli kauçuktan diğer rondelalar

  

401610002200   Gözenekli kauçuktan diğer contalar

  

401610002900   Gözenekli kauçuktan diğer eşya

  

401691               Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

  

40169100           Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401691000000   Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401692               Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

  

40169200           Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401692000000   Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401693               Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya

  

40169300           Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya

  

401693001100   Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan rondelalar

  

401693001200   Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan conta

  

401693001900   Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

401693002100   Vulkanize kauçuktan diğer rondelalar

  

401693002200   Vulkanize kauçuktan diğer contalar

  

401693002900   Vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

401694               Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon



  

40169400           Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon

  

401694000000   Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon

  

401695               Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya

  

40169500           Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya

  

401695000000   Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya

  

401699               Vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

40169952           Kauçuk eşya (taşıtlar için metal bağlantılı parçalar)

  

401699521000   Kauçuk eşya (traktör karoserileri için metal bağlantılı parçalar)

  

401699522000   Kauçuk eşya (traktör şasisi için metal bağlantılı parçalar)

  

401699523000   Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların karoserileri için metal bağlantılı parçalar)

  

401699524000   Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların şasileri için metal bağlantılı parçalar)

  

401699529000   Kauçuk eşya (taşıtlar için metal bağlantılı parçalar)

  

40169957           Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya; 87.01 ila 87.05 poz. motorlu araçlar için

  

401699571100   Genişletme manşonları; traktörlerin şasisi için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401699571200   Genişletme manşonları; traktörler için (şasi için hariç) sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699572100   Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların şasisi için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699572200   Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların (şasi için hariç) sertleştirilmemiş

vulkanize kauçuktan

  

401699575000   Traktörlerin karoserileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

401699576000   Traktör şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya



  

401699577000   Traktör dışındaki taşıtların karoserileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer

eşya

  

401699578000   Traktör dışındaki taşıtların şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

401699579000   Taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

40169991           Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan metal bağlantılı parçalar

  

401699911000   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu taşıtlarının, tramvayların aksam, parçaları

  

401699912000   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu, tramvay hatlarına için aksam, parçalar

  

401699913000   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; kısa mesafe eşya taşıyıcıları için aksam, parça

  

401699914000   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için aksam, parça

  

401699915000   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtların aksam,

parçaları

  

401699916000   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; çocuk arabaları, pusetler vs. arabalar vb. İçin aksam,

parçaları

  

401699917000   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; taşıt, römork, yarı römorklar vb. için aksam, parçaları

  

401699919011   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; teknik işlerde kullanılan (sivil hava taşıtlarında

kullanılmaya mahsus)

  

401699919019   Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; diğerleri

  

40169997           Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

401699971100   Genişletme manşonları; demiryolu taşıtlarının, tramvayların sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699971200   Genişletme manşonları; demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan sertleştirilmemiş

vulkanize kauçuktan

  

401699971300   Genişletme manşonları; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan



  

401699971400   Genişletme manşonları; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699971500   Genişletme manşonları; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar için sertleştirilmemiş

vulkanize kauçuktan

  

401699971600   Genişletme manşonları; çocuk arabaları, puşetler vb. için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699971700   Genişletme manşonları; römork ve yarı römorklu taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699971911   Genişletme manşonları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

  

401699971919   Genişletme manşonları; diğer araçlar için

  

401699972100   Diğer aksam-parçalar; demiryolu taşıtlarının, tramvayların sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699972200   Diğer aksam-parçalar; demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan sertleştirilmemiş

vulkanize kauçuktan

  

401699972300   Diğer aksam-parçalar; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699972400   Diğer aksam-parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699972500   Diğer aksam-parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar için sertleştirilmemiş

vulkanize kauçuktan

  

401699972600   Diğer aksam-parçalar; çocuk arabaları, puşetler vb. için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699972700   Diğer aksam-parçalar; römork ve yarı römorklu taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

401699979011   Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401699979019   Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları dışındaki taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan



  

4017                   Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) ve sertleştirilmiş kauçuktan eşya

  

401700               Sertleştirilmiş kauçuk vb. eşya

  

40170000           Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar dahil); sertleştirilmiş kauçuktan

eşya

  

401700001011   Sertleştirilmiş kauçuk; külçe, blok, levha, tabaka, şerit, profil/boru halinde

  

401700001012   Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları

  

401700009100   Sertleştirilmiş kauçuktan boru, hortum; sivil hava taşıtı

  

401700009911   Sertleştirilmiş kauçuktan sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya

  

401700009919   Sertleştirilmiş kauçuktan diğer eşya

  

28                       Anorganik kimyasallar; kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-

anorganik bileşikleri

  

2800                   Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

280000               Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

28000000           Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

280000000001   Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

280000000002   Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

280000000003   Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

2801                   Flor, klor, brom ve iyot

  

280110               Klor

  

28011000           Klor

  

280110000000   Klor

  



280120               İyot

  

28012000           İyot

  

280120001000   İyot; resüblime

  

280120009000   İyot; diğer

  

280130               Flor; brom

  

28013010           Flor

  

280130100000   Flor

  

28013090           Brom

  

280130900000   Brom

  

2802                   Süblime veya çöktürülmüş kükürt, kolloidal kükürt

  

280200               Kolloidal kükürt; süblime/çöktürülmüş

  

28020000           Kolloidal kükürt; süblime/çöktürülmüş

  

280200000000   Kolloidal kükürt; süblime/çöktürülmüş

  

2803                   Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen)

  

280300               Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen)

  

28030000           Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve başka yerde belirtilmeyen diğer karbon]

  

280300001000   Petrol gazı karası (metan karası)

  

280300002000   Bitkisel karalar

  

280300009011   İskarası

  

280300009012   Antrasen (karbondan)

  

280300009019   Diğer karbon karaları ve diğer şekillerde karbon



  

2804                   Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller

  

280410               Hidrojen

  

28041000           Hidrojen

  

280410000000   Hidrojen

  

280421               Asal gaz; argon

  

28042100           Argon (Asal gaz)

  

280421000000   Argon (Asal gaz)

  

280429               Asal gaz; diğer

  

28042910           Helyum (Asal gaz)

  

280429100000   Helyum (Asal gaz)

  

28042990           Diğer asal gazlar

  

280429900012   Neon (Asal gaz)

  

280429900019   Diğer asal gazlar

  

280430               Azot

  

28043000           Azot

  

280430000000   Azot

  

280440               Oksijen

  

28044000           Oksijen

  

280440000000   Oksijen

  

280450               Bor; tellür

  



28045010           Bor

  

280450100000   Bor

  

28045090           Tellür

  

280450900000   Tellür

  

280461               Silisyum (ağırlık itibariyle >= % 99, 99 silisyum içerenler)

  

28046100           Silisyum (ağırlık itibariyle >= % 99, 99 silisyum içerenler)

  

280461000000   Silisyum (ağırlık itibariyle >= % 99, 99 silisyum içerenler)

  

280469               Silisyum (ağırlık itibariyle < % 99, 99 silisyum içerenler)

  

28046900           Silisyum (ağırlık itibariyle < % 99, 99 silisyum içerenler)

  

280469000000   Silisyum (ağırlık itibariyle < % 99, 99 silisyum içerenler)

  

280470               Fosfor

  

28047000           Fosfor

  

280470000011   Kırmızı fosfor

  

280470000012   Beyaz fosfor

  

280480               Arsenik

  

28048000           Arsenik

  

280480000000   Arsenik

  

280490               Selenyum

  

28049000           Selenyum

  

280490000000   Selenyum

  

2805                   Alkali metaller veya toprak alkali metaller, nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum, cıva



  

280511               Alkali metaller; sodyum

  

28051100           Alkali metaller; sodyum

  

280511000000   Alkali metaller; sodyum

  

280512               Toprak alkali metaller; kalsiyum

  

28051200           Toprak alkali metaller; kalsiyum

  

280512000000   Toprak alkali metaller; kalsiyum

  

280519               Alkali metaller; diğer

  

28051910           Toprak alkali metal; stronsiyum ve baryum

  

280519100000   Toprak alkali metal; stronsiyum ve baryum

  

28051990           Alkali metaller; diğer

  

280519900011   Potasyum (Alkali metal)

  

280519900012   Lityum (Alkali metal)

  

280519900013   Sezyum ve rubidyum (Alkali metal)

  

280519900019   Diğer alkali metaller

  

280530               Nadir toprak metaller, skandiyum ve itriyum

  

28053010           Nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum (karıştırılmış/alaşım haline getirilmiş)

  

280530100000   Nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum (karıştırılmış/alaşım haline getirilmiş)

  

28053090           Nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum; diğer

  

280530900000   Nadir toprak metaller, skandiyum, itriyum; diğer

  

280540               Cıva

  



28054010           Cıva (34, 5 kg. lık şişelerde, şişe başına fob kıymeti 224 euro'yu geçmeyen)

  

280540100000   Cıva (34, 5 kg. lık şişelerde, şişe başına fob kıymeti 224 euro'yu geçmeyen)

  

28054090           Cıva (diğer)

  

280540900000   Cıva (diğer)

  

2806                   Hidrojen klorür (hidroklorik asit) klorsülfirik asit

  

280610               Hidrojen klorür (hidroklorik asit)

  

28061000           Hidrojen klorür (hidroklorik asit)

  

280610000011   Saf hidroklorik asit

  

280610000012   Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)

  

280620               Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)

  

28062000           Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)

  

280620000000   Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)

  

2807                   Sülfürik asitve oleum

  

280700               Sülfürik asit; oleum

  

28070000           Sülfirik asit ve oleum

  

280700000011   Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf )

  

280700000019   Diğer sülfirik asit

  

280700000029   Oleum

  

2808                   Nitrik asit ve sülfonitrik asitler

  

280800               Nitrik asit; sülfonitrik asitler

  

28080000           Nitrik asit; sülfonitrik asitler



  

280800000011   Saf nitrik asit

  

280800000012   Teknik nitrik asit (kezzap)

  

280800000013   Sülfonitrik asit (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları)

  

2809                   Difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler

  

280910               Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

  

28091000           Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

  

280910000000   Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

  

280920               Fosforik asit ve polifosforik asitler

  

28092000           Fosforik asit ve polifosforik asitler

  

280920000011   Hipofosforik asit (h4 p2o6)

  

280920000012   Meta fosforik asitler

  

280920000014   Piro fosforik asitler

  

280920000015   Polifosforik asitler

  

280920000016   Orto fosforik asitler (fosforik asit ); gıda sanayiinde kullanılanlar

  

280920000017   Orto fosforik asitler (fosforik asit ); gıda sanayii dışında kullanılanlar

  

2810                   Bor oksitleri, borik asitler

  

281000               Bor oksitleri; borik asitler

  

28100010           Dibor trioksit

  

281000100000   Dibor trioksit

  

28100090           Diğer bor oksitleri ve borik asitler

  



281000901000   Metaborik asit

  

281000909011   Orto borik asit (borik asit)

  

281000909019   Diğer borik asitler

  

281000909029   Bor oksitleri

  

2811                   Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri

  

281111               Hidrojen flüorür (hidroflorik asit)

  

28111100           Hidrojen flüorür (hidroflorik asit)

  

281111000000   Hidrojen flüorür (hidroflorik asit)

  

281119               Diğer anorganik asit; diğer

  

28111910           Hidrojen bromür

  

281119100000   Hidrojen bromür

  

28111920           Hidrojen siyanür

  

281119200000   Hidrojen siyanür

  

28111980           Diğer anorganik asitler

  

281119801000   Arsenik asit

  

281119809011   Perklorik asit

  

281119809012   Sülfamik asit (aminosülfonik asit)

  

281119809013   Silisik asit

  

281119809019   Diğer inorganik asitler

  

281121               Karbondioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

28112100           Karbondioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)



  

281121000000   Karbondioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

281122               Silisyumdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

28112200           Silisyumdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

281122000000   Silisyumdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

281129               Diğer ametallerin anorganik oksijenli diğer bileşikleri

  

28112905           Kükürt dioksit

  

281129050000   Kükürt dioksit

  

28112910           Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit)arsenik trioksit

  

281129101000   Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit)

  

281129102000   Arsenik trioksit

  

28112930           Azot oksitleri

  

281129300011   Azot protoksit

  

281129300019   Diğer azot oksitleri

  

28112990           Diğer ametallerin diğer anorganik oksijenli diğer bileşikleri

  

281129901000   Arsenik pentaoksit (arsenik asit anhidriti)

  

281129909000   Ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri

  

2812                   Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri

  

281210               Ametallerin halojenli/oksihalojenli bileşikleri; klorür/oksiklorürler

  

28121011           Fosfor triklorür oksit (polifosforik triklorür)

  

281210110000   Fosfor triklorür oksit (polifosforik triklorür)

  



28121015           Fosfor triklorür

  

281210150000   Fosfor triklorür

  

28121016           Fosfor pentaklorür

  

281210160000   Fosfor pentaklorür

  

28121018           Fosfor klorürler ve oksiklorürler

  

281210180011   Fosfor oksiklorür

  

281210180019   Diğer fosfor klorürler ve oksiklorürler

  

28121091           Disülfür diklorür

  

281210910000   Disülfür diklorür

  

28121093           Sülfür diklorür

  

281210930000   Sülfür diklorür

  

28121094           Fosgen (karbonil klorür)

  

281210940000   Fosgen (karbonil klorür)

  

28121095           Tionil diklorür (tionil klorür)

  

281210950000   Tionil diklorür (tionil klorür)

  

28121099           Diğer klorür ve oksiklorürler

  

281210990011   Sülfür mono klorür

  

281210990012   Arsenik triklorürler

  

281210990019   Diğer klorür ve oksiklorürler

  

281290               Ametallerin halojenli/oksihalojenli bileşikleri; diğer

  

28129000           Ametallerin halojenli/oksihalojenli bileşikleri; diğer



  

281290000011   Bor triflorür

  

281290000012   Fosfor tribromür

  

281290000013   Fosfor triiyodür

  

281290000014   Arsenik bromür

  

281290000015   Arsenik iyodür

  

281290000016   Sülfür hegzaflorür

  

281290000018   Ametallerin halojenli ve oksihalojenli diğer bileşikleri

  

2813                   Ametallerin sülfürleri ve ticari fosfortrisülfür

  

281310               Karbonsülfür (karbondisülfür)

  

28131000           Karbonsülfür (karbondisülfür)

  

281310000000   Karbonsülfür (karbondisülfür)

  

281390               Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür; diğer

  

28139010           Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür

  

281390100000   Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür

  

28139090           Diğer ametallerin sülfürleri

  

281390900011   Selenyum sülfür

  

281390900012   Arsenik sülfür

  

281390900019   Ametallerin diğer sülfürleri

  

2814                   Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri

  

281410               Saf amonyak

  



28141000           Saf amonyak

  

281410000000   Saf amonyak

  

281420               Amonyağın sulu çözeltileri

  

28142000           Amonyağın sulu çözeltileri

  

281420000000   Amonyağın sulu çözeltileri

  

2815                   Sodyum hidroksit (kostik soda), potasyum hidroksit (kostik potas), sodyum veya

potasyumun peroksitleri

  

281511               Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde

  

28151100           Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde

  

281511000000   Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde

  

281512               Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri

  

28151200           Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri

  

281512000000   Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri

  

281520               Potasyum hidroksit (kostik potas)

  

28152000           Potasyum hidroksit (kostik potas)

  

281520000000   Potasyum hidroksit (kostik potas)

  

281530               Sodyum/potasyumun peroksitleri

  

28153000           Sodyum/potasyumun peroksitleri

  

281530000000   Sodyum/potasyumun peroksitleri

  

2816                   Magnezyumun hidroksit ve peroksiti, stronsiyum ve baryum oksitleri, hidroksitleri,

peroksitleri

  

281610               Magnezyumun hidroksit ve peroksiti



  

28161000           Magnezyumun hidroksit ve peroksiti

  

281610000000   Magnezyumun hidroksit ve peroksiti

  

281640               Stronsiyumun ve baryum oksidi, hidroksiti ve peroksiti

  

28164000           Stronsiyumun ve baryum oksidi, hidroksiti ve peroksiti

  

281640000000   Stronsiyumun ve baryum oksidi, hidroksiti ve peroksiti

  

2817                   Çinko oksit ve çinko peroksit

  

281700               Çinko oksit; çinko peroksit

  

28170000           Çinko oksit; çinko peroksit

  

281700001000   Çinko oksit

  

281700009000   Çinko peroksit

  

2818                   Suni korundum, aluminyum oksit ve aluminyum hidroksit

  

281810               Suni korendon (korundum)

  

28181011           Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:= > %98,5 ) (toplam ağırlık: < %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm

  

281810110000   Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:= > %98,5 ) (toplam ağırlık: < %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm

  

28181019           Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:= > %98,5 ) (toplam ağırlık= > %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm)

  

281810190000   Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:= > %98,5 ) (toplam ağırlık= > %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm)

  

28181091           Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:<%98,5 ) (toplam ağırlık: < %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm

  

281810910000   Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:<%98,5 ) (toplam ağırlık: < %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm



  

28181099           Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:< %98,5 ) (toplam ağırlık= > %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm)

  

281810990000   Suni korendon (aluminyum oksit ağırlık:< %98,5 ) (toplam ağırlık= > %50 sinin partikül

boyu: > 10 mm)

  

281820               Aluminyum oksit (suni korendon hariç)

  

28182000           Aluminyum oksit (suni korendon hariç)

  

281820000000   Aluminyum oksit (suni korendon hariç)

  

281830               Aluminyum hidroksit

  

28183000           aluminyum hidroksit

  

281830000000   Alüminyum hidroksit

  

2819                   Krom oksitleri ve hidroksitleri

  

281910               Krom trioksit

  

28191000           Krom trioksit

  

281910000000   Krom trioksit

  

281990               Diğer krom oksitleri ve hidroksitleri

  

28199010           Krom dioksit

  

281990100000   Krom dioksit

  

28199090           Diğer krom oksit ve hidroksitleri

  

281990900011   Krom III oksit (dikrom trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit)

  

281990900012   Krom hidroksitleri

  

2820                   Mangan oksitleri

  



282010               Mangan dioksit

  

28201000           Mangan dioksit

  

282010000000   Mangan dioksit

  

282090               Diğer mangan oksitleri

  

28209010           Mangan oksit (ağırlık; % >= 77 manganez içeren)

  

282090100000   Mangan oksit (ağırlık; % >= 77 manganez içeren)

  

28209090           Diğer mangan oksitler

  

282090900000   Diğer mangan oksitler

  

2821                   Demir oksit ve hidroksitleri (ağırlık: % >= 70 fe2o3 olan toprak boyalar)

  

282110               Demir oksitleri ve hidroksitleri

  

28211000           Demir oksitleri ve hidroksitleri

  

282110001011   Demir oksitleri (kodeks evsafında olan)

  

282110001012   Demir hidroksitleri (kodeks evsafında olan)

  

282110009011   Demir oksitleri (kodeks evsafında olmayan)

  

282110009012   Demir hidroksitleri (kodeks evsafında olmayan)

  

282120               Toprak boyalar

  

28212000           Toprak boyalar

  

282120001000   Toprak boyalar (kodeks evsafında olan)

  

282120009000   Toprak boyalar (kodeks evsafında olmayan)

  

2822                   Kobalt oksitleri ve hidroksitleri, ticari kobalt oksitleri

  

282200               Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (ticari kobalt oksitleri)



  

28220000           Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (ticari kobalt oksitleri)

  

282200000011   Kobalt oksitleri

  

282200000012   Ticari kobalt oksitleri

  

282200000013   Kobalt hidroksitleri

  

2823                   Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

  

282300               Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

  

28230000           Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

  

282300000000   Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

  

2824                   Kurşun oksitleri, minyum ve minoranj

  

282410               Kurşun monoksit (mürdesenk)

  

28241000           Kurşun monoksit (mürdesenk)

  

282410000000   Kurşun monoksit (mürdesenk)

  

282490               Diğer kurşun oksitleri

  

28249000           Minyum, minoranj ve diğer kurşun oksitleri

  

282490000011   Minyum (sülyen) (Pb3 O4)

  

282490000012   Minoranj

  

282490000019   Diğer kurşun oksitleri

  

2825                   Hidrazin ve hidroksilamin, bunların anorganik tuzları, organik bazlar, diğer metal oksitler,

hidroksitler ve peroksitler

  

282510               Hidrazin ve hidroksilamin vb. anorganik tuzları

  

28251000           Hidrazin ve hidroksilamin vb. anorganik tuzları



  

282510000011   Hidrazin ve anorganik tuzları

  

282510000012   Hidroksilamin ve anorganik tuzları

  

282520               Lityum oksit ve hidroksit

  

28252000           Lityum oksit ve hidroksit

  

282520000000   Lityum oksit ve hidroksit

  

282530               Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri

  

28253000           Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri

  

282530000011   Vanadyum penta oksit

  

282530000019   Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitleri

  

282540               Nikel oksitleri ve hidroksitleri

  

28254000           Nikel oksitleri ve hidroksitleri

  

282540000000   Nikel oksitleri ve hidroksitleri

  

282550               Bakır oksitleri ve hidroksitleri

  

28255000           Bakır oksitleri ve hidroksitleri

  

282550000011   Bakır I oksit (kırmızı bakır oksit)

  

282550000012   Bakır II oksit (siyah bakır oksit)

  

282550000013   Bakır hidroksitler

  

282560               Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit

  

28256000           Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit

  

282560000011   Germanyum oksitleri

  



282560000012   Zirkonyum dioksit

  

282570               Molibden oksitleri ve hidroksitleri

  

28257000           Molibden oksitleri ve hidroksitleri

  

282570000000   Molibden oksitleri ve hidroksitleri

  

282580               Antimuan oksitleri

  

28258000           Antimuan oksitleri

  

282580000000   Antimuan oksitleri

  

282590               Diğer metal oksit, hidroksit ve peroksitleri

  

28259011           Kalsiyum hidroksit

  

282590110000   Kalsiyum hidroksit

  

28259019           Kalsiyum oksit ve peroksit

  

282590190011   Kalsiyum oksit

  

282590190012   Kalsiyum peroksit

  

28259020           Berilyum oksit ve hidroksit

  

282590200000   Berilyum oksit ve hidroksit

  

28259040           Tungsten oksit ve hidroksitleri

  

282590400000   Tungsten oksit ve hidroksitleri

  

28259060           Kadmiyum oksit

  

282590600000   Kadmiyum oksit

  

28259085           Kalay oksitleri, diğer kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksitler

  

282590851000   Kalay oksitleri



  

282590859000   Diğer anorganik bazlar; diğer metal oksitler, hidroksitler ve peroksitler

  

2826                   Florürler, florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları

  

282612               Aluminyum florür

  

28261200           Aluminyum florür

  

282612000000   Aluminyum florür

  

282619               Diğer florürler

  

28261910           Amonyum ve sodyum florür

  

282619101000   Amonyum florür

  

282619109000   Sodyum florür

  

28261990           Diğer florürler

  

282619901000   Potasyum florür

  

282619909011   Kalsiyum florür

  

282619909012   Baryum florür

  

282619909019   Diğer florürler

  

282630               Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)

  

28263000           Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)

  

282630000000   Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)

  

282690               Diğer florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları

  

28269010           Dipotasyum hekzaflorzirkonat

  

282690100000   Dipotasyum hekzaflorzirkonat

  



28269080           Diğer kompleks flor tuzları

  

282690801000   Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları

  

282690802000   Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları

  

282690805000   Sodyum florsilikat

  

282690806000   Potasyum florsilikat

  

282690809011   Sodyum floraluminat

  

282690809012   Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları

  

282690809019   Diğer kompleks flor tuzları

  

2827                   Klorürler, oksiklorürler, hidroksiklorür, bromürler, oksibromürler, iyodürler ve

osiiyiyodürler

  

282710               Amonyum klorür (nışadır)

  

28271000           Amonyum klorür (nışadır)

  

282710000000   Amonyum klorür (nışadır)

  

282720               Kalsiyum klorür

  

28272000           Kalsiyum klorür

  

282720000000   Kalsiyum klorür

  

282731               Magnezyum klorür

  

28273100           Magnezyum klorür

  

282731000000   Magnezyum klorür

  

282732               Aluminyum klorür

  

28273200           Aluminyum klorür

  



282732000000   Aluminyum klorür

  

282735               Nikel klorür

  

28273500           Nikel klorür

  

282735000000   Nikel klorür

  

282739               Diğer klorürler

  

28273910           Kalay klorür

  

282739100011   Kalay II klorür

  

282739100012   Kalay IV klorür

  

28273920           Demir klorür

  

282739200011   Demir II klorür

  

282739200012   Demir III klorür

  

28273930           Kobalt klorür

  

282739300000   Kobalt klorür

  

28273985           Diğer klorürler

  

282739851000   Mangan klorür

  

282739852011   Bizmut klorür

  

282739852012   Stronsiyum klorür

  

282739852013   Bakır klorür

  

282739852014   Kadmiyum klorür

  

282739852015   Kurşun klorür

  

282739853000   Antimon klorür



  

282739854000   Baryum klorür

  

282739855000   Çinko klorür

  

282739859000   Diğer klorürler

  

282741               Bakır oksiklorür; hidroklorür

  

28274100           Bakır oksiklorür; hidroklorür

  

282741001000   Bakır oksiklorür

  

282741002000   Bakır hidroksiklorür

  

282749               Oksiklorürler ve hidroksiklorürler; diğerleri

  

28274910           Kurşun oksiklorür; hidroksiklorür

  

282749101000   Kurşun oksiklorür

  

282749102000   Kurşun hidroksiklorür

  

28274990           Diğer oksiklorürler ve hidroksiklorürler

  

282749901000   Kalay oksiklorür

  

282749903011   Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum oksiklorürler

  

282749903019   Kadmiyum oksiklorürler

  

282749904000   Baryum oksiklorür

  

282749909000   Diğer oksiklorürler ve hidroksiklorürler

  

282751               Sodyum ve potasyum bromürler

  

28275100           Sodyum ve potasyum bromürler

  

282751000011   Sodyum bromürler

  



282751000012   Potasyum bromürler

  

282759               Diğer bromürler ve oksibromürler

  

28275900           Diğer bromürler ve oksibromürler

  

282759001000   Oksibromürler

  

282759002000   Diğer bromürler

  

282760               İyodürler ve oksiiyodürler

  

28276000           İyodürler ve oksiiyodürler

  

282760001000   Sodyum iyodür ve oksiiyodür

  

282760002012   Lityum iyodür ve oksiiyodür

  

282760002013   Baryum iyodür ve oksiiyodür

  

282760002014   Magnezyum iyodür ve oksiiyodür

  

282760002015   Mangan iyodür ve oksiiyodür

  

282760002016   Demir iyodür ve oksiiyodür

  

282760002017   Çinko iyodür ve oksiiyodür

  

282760002018   Kobalt iyodür ve oksiiyodür

  

282760003000   Potasyum iyodür

  

282760009010   Diğer iyodür ve oksiiyodürler

  

2828                   Hipokloritler, ticari kalsiyum hipoklorit, kloritler, hipobromitler

  

282810               Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler

  

28281000           Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler

  

282810000011   Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı)



  

282810000019   Diğer kalsiyum hipokloritler

  

282890               Kloritler; hipobromitler

  

28289000           Kloritler; hipobromitler

  

282890001011   Sodyum hipoklorit (javel suyu)

  

282890001012   Potasyum hipoklorit

  

282890001019   Diğer hipokloritler

  

282890002100   Sodyum klorit

  

282890002900   Diğer kloritler

  

282890003000   Hipobromitler

  

2829                   Kloratlar ve perkloratlar, bromatlar ve perbromatlar, iyodatlar ve periyodatlar

  

282911               Sodyum klorat

  

28291100           Sodyum klorat

  

282911000000   Sodyum klorat

  

282919               Klorat; diğerleri

  

28291900           Klorat; diğerleri

  

282919000011   Amonyum klorat

  

282919000012   Potasyum klorat

  

282919000013   Baryum klorat

  

282919000019   Diğer kloratlar

  

282990               Perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar

  



28299010           Perkloratlar

  

282990101000   Amonyum perklorat

  

282990102011   Sodyum perklorat

  

282990102019   Diğer perkloratlar

  

28299040           Potasyum ve sodyum bromat

  

282990400000   Potasyum ve sodyum bromat

  

28299080           İyodat ve periyodatlar

  

282990801012   Lityum iyodat ve periyodat

  

282990801019   Baryum, magnezyum, mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları

  

282990802000   Sodyum iyodat ve periyodat

  

282990803011   Diğer iyodatlar

  

282990803012   Diğer periyodatlar

  

2830                   Sülfürler ve polisülfürler

  

283010               Sodyum sülfürler

  

28301000           Sodyum sülfürler

  

283010000011   Sodyum sülfür

  

283010000012   Sodyum hidrojen sülfür

  

283090               Diğer sülfürler ve polisülfürleri

  

28309011           Kalsiyum; antimuan; demir sülfür

  

283090111000   Demir sülfürler

  

283090112000   Kalsiyum ve antimuan sülfürler



  

28309085           Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler

  

283090851011   Potasyum sülfürler

  

283090851012   Kalay sülfürler

  

283090851013   Potasyum polisülfürler

  

283090851014   Kalay polisülfürler

  

283090852000   Kalsiyum, antimuan polisülfür

  

283090853000   Sodyum polisülfür

  

283090859011   Baryum sülfürler

  

283090859013   Amonyum hidrosülfür

  

283090859014   Amonyum sülfür

  

283090859019   Diğer sülfürler

  

283090859021   Baryum polisülfür

  

283090859022   Demir polisülfür

  

283090859023   Amonyum polisülfür

  

283090859029   Diğer polisülfürler

  

2831                   Ditiyonitler ve sülfoksilatlar

  

283110               Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; sodyum

  

28311000           Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; sodyum

  

283110000011   Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit)

  

283110000012   Sodyum sülfoksilat

  



283190               Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; diğer

  

28319000           Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; diğer

  

283190000000   Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; diğer

  

2832                   Sülfitler ve tiyosülfatlar

  

283210               Sülfitler; sodyum

  

28321000           Sülfitler; sodyum

  

283210000011   Sodyum sülfit

  

283210000012   Sodyum bisülfit

  

283210000013   Sodyum metabisülfit

  

283220               Sülfitler; diğer

  

28322000           Sülfitler; diğer

  

283220001000   Amonyum sülfit

  

283220009011   Potasyum sülfitler

  

283220009019   Diğer sülfitler

  

283230               Tiyosülfatlar

  

28323000           Tiyosülfatlar

  

283230001000   Sodyum tiyosülfat

  

283230002000   Amonyum tiyosülfat

  

283230009000   Diğer tiyosülfatlar

  

2833                   Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)

  

283311               Disodyum sülfat (sodyum sülfat)



  

28331100           Disodyum sülfat (sodyum sülfat)

  

283311000000   Disodyum sülfat (sodyum sülfat)

  

283319               Disodyum sülfat; diğer sülfat

  

28331900           Disodyum sülfat; diğer sülfat

  

283319000011   Sodyum bisülfat (sodyum hidrojen sülfat)

  

283319000012   Sodyum pirosülfat (disodyum disülfat)

  

283321               Sülfat; magnezyum

  

28332100           Sülfat; magnezyum

  

283321000000   Sülfat; magnezyum

  

283322               Sülfat; Aluminyum

  

28332200           Sülfat; aluminyum

  

283322000000   Sülfat; aluminyum

  

283324               Sülfat; nikel

  

28332400           Sülfat; nikel

  

283324000000   Sülfat; nikel

  

283325               Sülfat; bakır

  

28332500           Sülfat; bakır

  

283325001000   Bakır I sülfat

  

283325002000   Bakır II sülfat (göz taşı)

  

283327               Sülfat; baryum

  



28332700           Sülfat; baryum

  

283327000000   Sülfat; baryum

  

283329               Sülfat; diğerleri

  

28332920           Sülfat; kadmiyum, krom, çinko

  

283329201000   Kadmiyum sülfat

  

283329202000   Krom sülfat

  

283329203000   Çinko sülfat

  

28332930           Kobalt sülfat, titan sülfat

  

283329300000   Kobalt sülfat, titan sülfat

  

28332960           Kurşun sülfat

  

283329600000   Kurşun sülfat

  

28332980           Manganez sülfat ( mangan sülfat ), aluminyum magnezyum sülfat ve diğer sülfatlar

  

283329800011   Manganez sülfat (mangan sülfat)

  

283329800012   Aluminyum magnezyum sülfat

  

283329800019   Diğer sülfatlar

  

283330               Şaplar

  

28333000           Şaplar

  

283330001000   Alüminyum amonyum sülfat (amonyak şapı)

  

283330002000   Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı)

  

283330009011   Aluminyum sodyum sülfatlar (soda şapı)

  

283330009012   Krom potasyum sülfat (krom şapı)



  

283330009013   Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı)

  

283330009014   Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı)

  

283330009015   Demir III potasyum sülfat (potaslı demir şapı)

  

283330009019   Diğer şaplar

  

283340               Peroksisülfatlar (persülfatlar)

  

28334000           Peroksisülfatlar (persülfatlar)

  

283340001000   Sodyum peroksisülfatlar (persülfat)

  

283340002000   Amonyum peroksisülfatlar (persülfat)

  

283340003000   Potasyum peroksisülfatlar (persülfat)

  

2834                   Nitritler; nitratlar

  

283410               Nitritler

  

28341000           Nitritler

  

283410001000   Baryum nitrit

  

283410002011   Potasyum nitrit

  

283410002019   Amonyum, kalsiyum, kurşun nitrit

  

283410003000   Bakır, magnezyum, lityum nitritler

  

283410004011   Kadmiyum nitrit

  

283410004019   Bizmut, cıva, uranyum nitrit

  

283410005000   Sodyum nitrit

  

283410009000   Diğer nitritler

  



283421               Nitrat; potasyum nitrat

  

28342100           Nitrat; potasyum nitrat

  

283421000000   Nitrat; potasyum nitrat

  

283429               Nitrat; diğerleri

  

28342920           Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun nitrat

  

283429201000   Baryum nitrat

  

283429202000   Kadmiyum nitrat

  

283429203011   Berilyum nitrat

  

283429203012   Kobalt nitrat

  

283429203013   Nikel nitrat

  

283429204000   Kurşun nitrat

  

28342940           Bakır nitratlar

  

283429400000   Bakır nitratlar

  

28342980           Diğer nitratlar

  

283429801100   Kalsiyum nitrat (ağırlıkça % 16/daha az azot içeren)

  

283429801200   Kalsiyum nitrat (tablet, pastil vb şekilde olan; ambalaj = <10 kg)

  

283429801900   Kalsiyum nitrat (diğer)

  

283429802011   Magnezyum nitrat

  

283429802012   Lityum nitrat

  

283429803000   Uranyum nitrat

  

283429804000   Bazik bizmut nitrat



  

283429805000   Bizmut nitrat

  

283429809000   Diğer nitratlar

  

2835                   Fosfinatıar, fosfonatlar, fosfatlar ve poıifosfatlar

  

283510               Fosfinatlar ve fosfonatlar

  

28351000           Fosfinatlar ve fosfonatlar

  

283510001011   Sodyum fosfit ve hipofosfit

  

283510001012   Kalsiyum fosfit ve hipofosfit

  

283510002000   Potasyum fosfit ve hipofosfit

  

283510009000   Diğer fosfitler ve hipofosfitler

  

283522               Fosfat; mono/di sodyum fosfat

  

28352200           Fosfat; mono/di sodyum fosfat

  

283522000011   Monosodyum fosfat

  

283522000012   Disodyum fosfat

  

283524               Potasyum fosfat

  

28352400           Potasyum fosfat

  

283524000000   Potasyum fosfat

  

283525               Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

  

28352500           Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

  

283525000000   Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

  

283526               Diğer kalsiyum fosfatlar

  



28352600           Diğer kalsiyum fosfatlar

  

283526000000   Diğer kalsiyum fosfatlar

  

283529               Diğer fosfatlar

  

28352910           Triamonyum fosfat

  

283529100000   Triamonyum fosfat

  

28352930           Trisodyumfosfat

  

283529300000   Trisodyumfosfat

  

28352990           Diğer fosfatlar

  

283529901000   Demir fosfatlar

  

283529902000   Sodyum fosfatlar

  

283529909000   Diğer fosfatlar

  

283531               Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

  

28353100           Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

  

283531000000   Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

  

283539               Diğer polifosfatlar

  

28353900           Diğer polifosfatlar

  

283539001000   Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar

  

283539002000   Potasyum polifosfatlar

  

283539009000   Amonyum polifosfat

  

2836                   Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat

  

283620               Sodyum karbonat



  

28362000           Sodyum karbonat

  

283620000011   Susuz sodyum karbonat (dehidrate)

  

283620000012   Kristal sulu sodyum karbonat (çamaşır sodası)

  

283630               Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)]

  

28363000           Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)]

  

283630000000   Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)]

  

283640               Potasyum karbonatlar

  

28364000           Potasyum karbonatlar

  

283640000011   Potasyum karbonat

  

283640000012   Potasyum bikarbonat

  

283650               Kalsiyum karbonat

  

28365000           Kalsiyum karbonat

  

283650000000   Kalsiyum karbonat

  

283660               Baryum karbonat

  

28366000           Baryum karbonat

  

283660000000   Baryum karbonat

  

283691               Lityum karbonatlar

  

28369100           Lityum karbonatlar

  

283691000000   Lityum karbonatlar

  

283692               Stronsiyum karbonat

  



28369200           Stronsiyum karbonat

  

283692000000   Stronsiyum karbonat

  

283699               Karbonat; diğerleri

  

28369911           Magnezyum; bakır karbonat

  

283699111000   Magnezyum karbonat

  

283699112000   Bakır karbonat

  

28369917           Diğer karbonatlar

  

283699171000   Manganez karbonatlar

  

283699172000   Demir II karbonat(FeCO3)

  

283699173000   Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)

  

283699174000   Amonyum bikarbonat

  

283699175000   Diğer amonyum karbonatlar

  

283699176000   Kurşun karbonatlar

  

283699179011   Berilyum karbonatlar

  

283699179012   Kobalt karbonatlar

  

283699179019   Diğer karbonatlar

  

28369990           Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar)

  

283699901000   Sodyum perkarbonatlar

  

283699902000   Potasyum perkarbonatlar

  

283699903000   Baryum perkarbonatlar

  

283699909000   Diğer perkarbonatlar



  

2837                   Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler

  

283711               Sodyum siyanürler, oksisiyanürler

  

28371100           Sodyum siyanürler, oksisiyanürler

  

283711000011   Sodyum siyanürler

  

283711000012   Sodyum oksisiyanürler

  

283719               Siyanürler, oksisiyanürler; diğer

  

28371900           Siyanürler, oksisiyanürler; diğer

  

283719002011   Kadmiyum siyanür

  

283719002012   Kalsiyum siyanür

  

283719003000   Potasyum siyanür

  

283719004000   Amonyum siyanür

  

283719009011   Çinko siyanür

  

283719009012   Bakır siyanürler

  

283719009014   Nikel siyanür

  

283719009016   Kobalt siyanürler

  

283719009017   Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler

  

283719009019   Diğer siyanürler

  

283720               Kompleks siyanürler

  

28372000           Kompleks siyanürler

  

283720002011   Kompleks kadmiyum siyanürler

  



283720002012   Kompleks kalsiyum siyanürler

  

283720003011   Sodyum ferrosiyanür

  

283720003019   Diğer kompleks sodyum siyanürleri

  

283720004011   Potasyum ferrosiyanür

  

283720004012   Potasyum ferrisiyanür

  

283720004013   Diğer kompleks potasyum siyanürler

  

283720004014   Kompleks amonyum siyanürler

  

283720009000   Diğer kompleks siyanürler

  

2839                   Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

  

283911               Sodyum metasilikatlar

  

28391100           Sodyum metasilikatlar

  

283911000000   Sodyum metasilikatlar

  

283919               Diğer silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

  

28391900           Diğer silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

  

283919000011   Sodyum silikat (su camı/cam suyu)

  

283919000019   Diğer sodyum silikatlar

  

283990               Diğer metal silikatlar

  

28399000           Potasyum ve ticari alkali metal silikatlar

  

283990001000   Potasyum

  

283990002000   Ticari alkali metal silikatlar

  

283990009011   Kurşun silikat



  

283990009012   Zirkonyum silikat

  

283990009013   Çöktürülmüş kalsiyum silikat

  

283990009015   Diğer silikatlar

  

2840                   Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar)

  

284011               Anhidrit

  

28401100           Anhidrit

  

284011000000   Anhidrit

  

284019               Diğer disodyum tetraborat

  

28401910           Diğer disodyum tetraborat pentahidrat

  

284019100000   Diğer disodyum tetraborat pentahidrat

  

28401990           Disodyum tetraborat (rafine boraks)

  

284019900000   Disodyum tetraborat (rafine boraks)

  

284020               Boratlar; diğer

  

28402010           Sodyum boratlar (anhidrit)

  

284020100000   Sodyum boratlar (anhidrit)

  

28402090           Diğer boratlar

  

284020901000   Amonyum boratlar

  

284020909000   Diğer boratlar

  

284030               Peroksiboratlar (perboratlar)

  

28403000           Peroksiboratlar (perboratlar)

  



284030001011   Sodyum perborat monohidrat

  

284030001019   Diğer sodyum perboratlar (perboraks)

  

284030002000   Amonyum perborat

  

284030009000   Diğer peroksiboratlar (perboratlar)

  

2841                   Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları

  

284130               Sodyum dikromat

  

28413000           Sodyum dikromat

  

284130000000   Sodyum dikromat

  

284150               Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar

  

28415000           Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar

  

284150001000   Potasyum dikromat

  

284150009011   Sodyum kromat

  

284150009012   Potasyum kromat

  

284150009013   Amonyum kromat

  

284150009014   Baryum kromat

  

284150009019   Diğer kromatlar

  

284150009029   Diğer dikromatlar

  

284150009031   Peroksikromatlar

  

284161               Potasyum permanganat

  

28416100           Potasyum permanganat

  

284161000000   Potasyum permanganat



  

284169               Manganit, manganat ve diğer permanganatlar

  

28416900           Manganit, manganat ve diğer permanganatlar

  

284169000011   Manganitler

  

284169000012   Manganatlar

  

284169000019   Diğer manganitler, manganatlar ve permanganatlar

  

284170               Molibdatlar

  

28417000           Molibdatlar

  

284170001000   Amonyum molibdat

  

284170009011   Sodyum molibdat

  

284170009019   Diğer molibdatlar

  

284180               Tungstatlar (volframatlar)

  

28418000           Tungstatlar (volframatlar)

  

284180000000   Tungstatlar (volframatlar)

  

284190               Oksimetalik/peroksimetalik asitlerin tuzları; diğerleri

  

28419030           Zinkatlar ve vanadatlar

  

284190301000   Zinkatlar

  

284190302000   Vanadatlar

  

28419085           Diğer oksimetalik/peroksimetalik asitlerin tuzları

  

284190851000   Antimonatlar

  

284190852000   Baryum aluminat ve kobalt aluminat

  



284190853013   Sodyum aluminat

  

284190853019   Diğer aluminatlar

  

284190859011   Sodyum stanat

  

284190859019   Diğer oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları

  

2842                   Anorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (azotürler hariç)

  

284210               Kompleks/çift silikatlar

  

28421000           Kompleks/çift silikatlar

  

284210000000   Kompleks/çift silikatlar

  

284290               Diğer anorganik asit, peroksi asitlerin tuzları

  

28429010           Selen/tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve komple

  

284290100011   Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları

  

284290100012   Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları

  

28429080           Diğer arsenit ve arsenatlar

  

284290801100   Sodyum arsenit

  

284290801200   Sodyum arsenat

  

284290801411   Kalsiyum arsenit

  

284290801419   Çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar

  

284290801500   Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar

  

284290801600   Diğer arsenit ve arsenatlar

  

284290809100   Demir amonyum klorür

  

284290809200   Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar



  

284290809911   Kompleks veya çift fosfatlar

  

284290809912   Kompleks veya çift karbonatlar

  

284290809919   İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları

  

2843                   Kolloidal haldeki kıymetli metaller, kıymetli metallerin anorganik veya organik bileşikleri

ve amalgamları

  

284310               Kolloidal haldeki kıymetli metaller

  

28431010           Gümüş (purotargol)

  

284310100000   Gümüş (purotargol)

  

28431090           Kolloidal altın ve platin

  

284310900011   Kolloidal altın

  

284310900012   Kolloidal platin

  

284321               Gümüş nitrat

  

28432100           Gümüş nitrat

  

284321000000   Gümüş nitrat

  

284329               Gümüş bileşikleri; diğerleri

  

28432900           Gümüş bileşikleri; diğerleri

  

284329001011   Gümüş siyanürler

  

284329001019   Diğer gümüş tuzları

  

284329002000   Diğer gümüş bileşikleri

  

284330               Altın bileşikleri

  

28433000           Altın bileşikleri



  

284330000000   Altın bileşikleri

  

284390               Kolloidal haldeki diğer kıymetli bileşikler, amalgamlar

  

28439010           Amalgamlar

  

284390100000   Amalgamlar

  

28439090           Kıymetli metallerin diğer bileşikleri

  

284390901000   Potasyum ve baryumun platin siyanürleri

  

284390902011   Platin tuzları

  

284390902012   Paleadyum tuzları

  

284390902013   Osmiyum tuzları

  

284390902014   İridyum tuzları

  

284390902015   Radyum tuzları

  

284390902016   Rutenyum tuzları

  

284390909000   Kıymetli metallerin diğer bileşikleri

  

2844                   Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar ve bunların bileşikleri, karışımları,

artıkları

  

284410               Tabii uranyum vb. bileşikleri; alaşımları, dispersiyonlar vs.

  

28441010           Tabii uranyumun ham döküntü ve hurdalar

  

284410100000   Tabii uranyumun ham döküntü ve hurdalar

  

28441030           Tabii uranyumun işlenmişi

  

284410300000   Tabii uranyumun işlenmişi

  

28441050           Ferro uranyum



  

284410500000   Ferro uranyum

  

28441090           Tabii uranyum bileşikleri içeren alaşım, dispersiyon ve karışımları

  

284410900000   Tabii uranyum bileşikleri içeren alaşım, dispersiyon ve karışımları

  

284420               U235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum bileşikleri, dispersiyonlar vs.

  

28442025           Ferro uranyum; zenginleştirilmiş, u 235

  

284420250000   Ferro uranyum; zenginleştirilmiş, u 235

  

28442035           Diğer zenginleştirilmiş uranyum ve bileşikleri; u 235

  

284420350000   Diğer zenginleştirilmiş uranyum ve bileşikleri; u 235

  

28442051           Ferro uranyum; uranyum ve plutonyum karışımlarından

  

284420510000   Ferro uranyum; uranyum ve plutonyum karışımlarından

  

28442059           Uranyum ve plutonyum karışımları; diğer

  

284420590000   Uranyum ve plutonyum karışımları; diğer

  

28442099           Ferro uranyum; plutonyum ve diğer bileşik, alaşım, dispersiyonlarından

  

284420990000   Ferro uranyum; plutonyum ve diğer bileşik, alaşım, dispersiyonlarından

  

284430               U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, plutonyum bileşikleri, dispersiyonlar vs.

  

28443011           Sermetler (u 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum vb. bileşiklerini içeren)

  

284430110000   Sermetler (u 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum vb. bileşiklerini içeren)

  

28443019           U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, bileşiklerini vb. içeren alaşım, karışımlar vb.

  

284430191000   U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum

  

284430192000   U235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri

  



284430199000   U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, bileşiklerini içeren alaşım, karışımlar vb.

  

28443051           Sermetler

  

284430510000   Sermetler

  

28443055           Toryumun ham, döküntü ve hurdalar

  

284430551000   Toryum; ham; döküntü ve hurdalar

  

284430552000   Toryum bileşikleri; ham; döküntü ve hurdalar

  

284430553000   Toryum izotopları; ham; döküntü ve hurdalar

  

28443061           Toryum; çubuk, profil, tel, levha, tabaka, yaprak ve şerit

  

284430611000   Toryum; çubuk, profil, tel, levha, tabaka, yaprak ve şeritler

  

284430612000   Toryum bileşikleri; çubuk, profil, tel, levha, tabaka, yaprak ve şeritler

  

284430613000   Toryum izotopları; çubuk, profil, tel, levha, tabaka, yaprak ve şeritler

  

28443069           Toryum izotopları ve bileşikleri, işlenmiş

  

284430691000   Toryum; diğer, işlenmiş

  

284430692000   Toryum bileşikleri; diğer, işlenmiş

  

284430693000   Toryum izotopları; diğer, işlenmiş

  

28443091           Uranyum/toryumun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş

  

284430910000   Uranyum/toryumun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş

  

28443099           Diğer toryum, bileşik, alaşım, dispersiyon, karışım, seramik ürünleri

  

284430990000   Diğer toryum, bileşik, alaşım, dispersiyon, karışım, seramik ürünleri

  

284440               Radyoaktif elementler, izotoplar ve bileşikler, alaşımlar dispersiyonlar

  

28444010           Ferro; uranyum; U 233 'den elde edilen uranyum, bileşikleri vb. elde edilen alaşımlar



  

284440101000   Ferro - uranyum

  

284440109000   U 233 'den elde edilen diğer uranyum ve bunun bileşikleri

  

28444020           Suni radyoaktif izotoplar

  

284440200011   Radyoaktif iyot

  

284440200012   Radyoaktif fosfor

  

284440200013   Radyoaktif karbon

  

284440200014   Radyoaktif kobalt

  

284440200019   Diğer suni radyoaktif izotoplar

  

28444030           Suni radyoaktif izotopların bileşikleri

  

284440300000   Suni radyoaktif izotopların bileşikleri

  

28444080           Diğer suni radyoaktif izotoplar

  

284440801000   Radyoaktif, radyoaktif hale getirilmiş luminofor cinsi inorganik bileşikler

  

284440809011   Uranyum izotopu

  

284440809019   Diğer radyoaktif elementler, toryum, bileşik, alaşım, dispersiyon, karışımlar

  

284450               Nükleer reaktörlerin kullanılmış yakıt elementleri (kartuşlar)

  

28445000           Nükleer reaktörlerin kullanılmış yakıt elementleri (kartuşlar)

  

284450000000   Nükleer reaktörlerin kullanılmış yakıt elementleri (kartuşlar)

  

2845                   28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların organik ve anorganik bileşikleri

  

284510               Ağır su (döteryum oksit)

  

28451000           Ağır su (döteryum oksit)

  



284510000000   Ağır su (döteryum oksit)

  

284590               Diğer izotoplar vb. bileşikleri (radyoaktif olanlar hariç)

  

28459010           Döteryum vb. bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş

  

284590100011   Dötere organik bileşikler

  

284590100019   Döteryum vb. bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş bileşikler; diğer

  

28459090           Diğer titanyum bileşikleri ve izotoplar

  

284590900011   Tirityumlu bileşikler

  

284590900019   İzotoplar; diğer

  

2846                   Nadir toprak metallerin, itriyum, skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya

inorganik bileşikleri

  

284610               Seryum bileşikleri

  

28461000           Seryum bileşikleri

  

284610000000   Seryum bileşikleri

  

284690               Diğer nadir toprak metallerin karışımlarının beşikleri

  

28469000           Diğer nadir toprak metallerin karışımlarının beşikleri

  

284690000011   Nadir toprak metallerin, itriyum/skandiyumun anorganik bileşikleri

  

284690000019   Nadir toprak metallerin, itriyum/skandiyumun organik bileşikleri

  

2847                   Hidrojen peroksit

  

284700               Hidrojen peroksit

  

28470000           Hidrojen peroksit

  

284700001000   Hidrojen peroksit; perhidrol (en az % 30 h2o2 içeren)

  



284700009011   Katı hidrojen peroksit

  

284700009019   Hidrojen peroksit; diğerleri

  

2848                   Fosfürler (ferro fosfor hariç)

  

284800               Fosfürler (ferro fosfor hariç)

  

28480000           Fosfürler (ferro fosfor hariç)

  

284800001000   Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler)

  

284800002000   Saf çinko fosfür

  

284800003000   Saf olmayan çinko fosfür

  

284800009000   Fosfürler; diğer fosfürler

  

2849                   Karbürler

  

284910               Kalsiyum karbür (karpit)

  

28491000           Kalsiyum karbür (karpit)

  

284910000000   Kalsiyum karbür (karpit)

  

284920               Silisyum karbür (karborandum)

  

28492000           Silisyum karbür (karborandum)

  

284920000000   Silisyum karbür (karborandum)

  

284990               Diğer karbürler

  

28499010           Bor karbür

  

284990100000   Bor karbür

  

28499030           Tungsten karbür

  

284990300000   Tungsten karbür



  

28499050           Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan karbür

  

284990500011   Aluminyum karbür

  

284990500012   Krom karbür

  

284990500013   Molibden karbür

  

284990500014   Vanadyum karbür

  

284990500015   Tantal karbür

  

284990500016   Titan karbür

  

28499090           Diğer karbürler

  

284990900000   Diğer karbürler

  

2850                   Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler

  

285000               Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler

  

28500020           Hidrür ve nitrürler

  

285000200000   Hidrür ve nitrürler

  

28500060           Azotürler, silüsürler

  

285000601011   Sodyum azotür

  

285000601019   Diğer azotürler

  

285000602000   Silisürler

  

28500090           Borürler

  

285000900000   Borürler

  

2852                   Civanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamlar hariç)

  



285210               Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olanlar)

(amalgamlar hariç)

  

28521000           Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olanlar)

(amalgamlar hariç)

  

285210001100   Civa oksitleri (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001211   Civa (I) klorür (kalomel) (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001212   Civa (II) klorür (süblime) (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001213   Civa oksiklorür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001300   Civa hidroksiklorür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001400   Civa iyodürler ve oksiiyodürler (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001500   Civa sülfir ve polisülfür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001600   Bazik cıva sülfat (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001700   Bazik olmayan cıva sülfat (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210001800   Civa nitratlar (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002100   Civa polifosfatlar (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002211   Saf kompleks civa siyanür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002212   Saf civa tetra siyanür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002219   Saf diğer civa siyanür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002311   Saf olmayan kompleks civa siyanür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002312   Saf olmayan civa tetra siyanür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002319   Saf olmayan diğer civa siyanür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002400   Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat (kimyasal olarak tanımlanmış)



  

285210002500   Civa kromat, dikromat ve peroksikromat (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002600   Civanın kompleks veya çift silikatları (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002700   Civa arsenitler ve arsenatlar (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210002800   Kıymetli metallerin civalı bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003100   Civa fosfürler (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003200   Civa karbürler (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003300   Civa hidrürleri ve civa nitrürleri (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003400   Civa azotürleri (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003500   Civa silüsürler (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003600   Civa borürler (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003700   Civalı aminoklorür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210003800   Civalı organik bileşikler (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210009911   Civa II oksisiyanür (kimyasal olarak tanımlanmış)

  

285210009912   Kimyasal olarak tanımlanmış olan civanın diğer organik veya inorganik bileşikleri

  

285290               Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmamış olanlar)

(amalgamlar hariç)

  

28529000           Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmamış olanlar)

(amalgamlar hariç)

  

285290000000   Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmamış olanlar)

(amalgamlar hariç)

  

2853                   Diğer anorganik bileşikler; sıvı hava; sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin

amalgamları hariç)

  



285300               Diğer anorganik bileşikler; sıvı hava; sıkıştırılmış hava; amalgamlar

  

28530010           Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su

  

285300100000   Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su

  

28530030           Sıvı hava; sıkıştırılmış hava

  

285300300000   Sıvı hava; sıkıştırılmış hava

  

28530050           Siyanojen klorür

  

285300500000   Siyanojen klorür

  

28530090           Diğer anorganik bileşikler ve amalgamlar

  

285300901000   Kalaylı bakır amalgamları

  

285300902000   Diğer anorganik bileşikler ve amalgamlar

  

29                       Organik kimyasal ürünler

  

2900                   Organik kimyasal ürünler

  

290000               Organik kimyasal ürünler

  

29000000           Organik kimyasal ürünler

  

290000000000   Organik kimyasal ürünler

  

290000000001   Organik kimyasal ürünler

  

290000000002   Organik kimyasal ürünler

  

2901                   Asiklik hidrokarbonlar

  

290110               Asiklik hidrokarbonlar-doymuş

  

29011000           Asiklik hidrokarbonlar-doymuş

  

290110001011   Bütanlar; doymuş, güç temininde/yakıt olarak kullanılmaya mahsus



  

290110001019   Diğer asiklik hidrokarbonlar güç temininde/yakıt için, doymuş

  

290110009011   Hekzan; doymuş, diğer amaçlar için

  

290110009012   Heptan; doymuş, diğer amaçlar için

  

290110009013   Pentan; doymuş, diğer amaçlar için

  

290110009019   Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar; diğer amaçlar için

  

290121               Etilen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

29012100           Etilen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

290121000011   Etilen (doymamış, güç temininde/yakıt için kullanılacak)

  

290121000019   Etilen (doymamış; diğer amaçlar için kullanılacak)

  

290122               Propen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

29012200           Propen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

290122000011   Propen (doymamış, güç temininde/yakıt için kullanılacak)

  

290122000019   Propen (doymamış; diğer amaçlar için kullanılacak)

  

290123               Büten ve izomerleri (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

29012300           Büten (bütilen) ve izomerleri

  

290123000000   Büten (bütilen) ve izomerleri

  

290124               1, 3-Butadien ve izopren (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

29012400           1,3 - Butadien ve izopren

  

290124000000   1,3 - Butadien ve izopren

  

290129               Diğer doymamış asiklik hidrokarbonlar

  



29012900           Diğer doymamış asiklik hidrokarbonlar

  

290129001000   Terpenler; diğer amaçlar için, doymamış

  

290129009011   Diğer alkenler (diğer olefinler) diğer amaçlar için, doymamış

  

290129009012   Asetilen, diğer amaçlar için, doymamış

  

290129009013   1, 2 butadien diğer amaçlar için, doymamış

  

290129009014   3- metil- 1, 2- butadien diğer amaçlar için, doymamış

  

290129009019   Diğer alkinler (diğer asetilenler) diğer amaçlar için, doymamış

  

2902                   Siklik hidrokarbonlar

  

290211               Siklohekzan

  

29021100           Siklohekzan

  

290211000000   Siklohekzan

  

290219               Diğer siklenik, siklanik ve sikloterpenikler

  

29021900           Sikloterpenler ve diğer siklik hidrokarbonlar

  

290219000011   Pinen

  

290219000012   Kamfen

  

290219000013   Dipenten (limonen dahil)

  

290219000019   Diğer sikloterpenler

  

290219000021   Siklohekzen

  

290219000029   Siklanlar, siklenler ve sikloterpenlerin diğerleri

  

290220               Benzen (benzol)

  

29022000           Benzen (benzol)



  

290220000000   Benzen (benzol)

  

290230               Tolüen (toluol)

  

29023000           Tolüen (toluol)

  

290230000000   Tolüen (toluol)

  

290241               o; ksilen

  

29024100           o; ksilen

  

290241000000   o; ksilen

  

290242               m; ksilen

  

29024200           m; ksilen

  

290242000000   m; ksilen

  

290243               p; ksilen

  

29024300           p; ksilen

  

290243000000   p; ksilen

  

290244               Ksilen izomerleri karışımları

  

29024400           Ksilen izomerleri karışımları

  

290244000000   Ksilen izomerleri karışımları

  

290250               Stiren (vinil benzen)

  

29025000           Stiren (vinil benzen)

  

290250000000   Stiren (vinil benzen)

  

290260               Etilbenzen

  



29026000           Etilbenzen

  

290260000000   Etilbenzen

  

290270               Kümen (izopropil benzen)

  

29027000           Kümen (izopropil benzen)

  

290270000000   Kümen (izopropil benzen)

  

290290               Hidrokarbonlar; diğerleri

  

29029000           Naftalen ve antrasen

  

290290001100   Naftalen

  

290290001200   Antrasen (siklik hidrokarbonlar grubunda yer alan)

  

290290002100   Difenil

  

290290002200   Terfeniller

  

290290009100   Difenilmetan

  

290290009900   Siklik hidrokarbonların diğerleri

  

2903                   Hidrokarbonların halojelenmiş türevleri

  

290311               Klormetan ve kloretan; doymuş

  

29031100           Klormetan ve kloretan; doymuş

  

290311000011   Metil klorür

  

290311000012   Etil klorür

  

290312               Diklormetan; doymuş

  

29031200           Diklormetan; doymuş

  

290312000000   Diklormetan; doymuş



  

290313               Kloroform; doymuş

  

29031300           Kloroform; doymuş

  

290313000000   Kloroform; doymuş

  

290314               Karbon tetraklorür; doymuş

  

29031400           Karbon tetraklorür; doymuş

  

290314000000   Karbon tetraklorür; doymuş

  

290315               Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

  

29031500           Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

  

290315000000   Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

  

290319               Diğer doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri

  

29031910           Metilklorofrom (1, 1, 1; trikloretan)

  

290319100000   Metilklorofrom (1, 1, 1; trikloretan)

  

29031980           Doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış diğer türevleri

  

290319800011   Hekzakloretan

  

290319800019   Doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış diğer türevleri

  

290321               Vinil klorür (kloretilen) doymamış

  

29032100           Vinil klorür (kloretilen) doymamış

  

290321000000   Vinil klorür (kloretilen) doymamış

  

290322               Trikloretilen; doymamış

  

29032200           Trikloretilen; doymamış

  



290322000000   Trikloretilen; doymamış

  

290323               Tetrakloretilen (perkloretilen) doymamış

  

29032300           Tetrakloretilen (perkloretilen) doymamış

  

290323000000   Tetrakloretilen (perkloretilen) doymamış

  

290329               Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer

  

29032900           Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer

  

290329000000   Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer

  

290331               Etilen dibromid(ISO)(1,2 dibromoetan)

  

29033100           Etilen dibromid(ISO)(1,2 dibromoetan)

  

290331000000   Etilen dibromid(ISO)(1,2 dibromoetan)

  

290339               Diğer asiklik hidrokarbonların florlanmış/bromlanmış/iyodlanmış türevleri

  

29033911           Bromometan (metil bromür)

  

290339110000   Bromometan (metil bromür)

  

29033915           Dibromometan

  

290339150000   Dibromometan

  

29033919           Asiklik hidrokarbonların bromürlü türevleri

  

290339190011   1,1-Dibromoetan

  

290339190012   1,2-Dibromoetan (etilen bromür)

  

290339190013   Vinilbromür

  

290339190014   Etil bromür

  

290339190015   Bromoform



  

290339190019   Diğer siklik hidrokarbonların bromürlü türevleri

  

29033990           Diğer florürler ve iyodürler

  

290339901011   Karbontetraflorür (freon 14)

  

290339901012   Flormetan

  

290339901013   Diflormetan

  

290339901014   Triflormetan

  

290339901015   Difloretan

  

290339901016   1,1,1 - trifloretan

  

290339901017   1,1,2 - trifloretan

  

290339901018   1,1,1,2 - tetrafloretan

  

290339901021   1,1,2,2 -tetrafloretan

  

290339901022   Perfloroetan

  

290339901023   1,1,1,2,2 - pentafloretan

  

290339901024   1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan

  

290339901025   1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan

  

290339901026   1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan

  

290339901027   1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan

  

290339901028   1,1,2,2,3 - pentaflorpropan

  

290339901031   Perfloropropan

  

290339901032   1,1,1,3,3 - pentaflorbütan

  



290339901033   Perflorobütan

  

290339901034   Perflorosiklobütan

  

290339901035   Perfloropentan

  

290339901036   Dekafloropentan

  

290339901037   1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan

  

290339901038   Perflorohekzan

  

290339901041   1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene

  

290339901042   1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa )

  

290339901048   Asiklik hidrokarbonların florlanmış diğer türevleri

  

290339909011   Metil iyodür

  

290339909012   Etil iyodür

  

290339909013   Metilen iyodür (diiyod metan)

  

290339909014   İyodoform

  

290339909018   Diğer iyodlular

  

290371               Klorodiflorometan

  

29037100           Klorodiflorometan

  

290371000000   Klorodiflorometan

  

290372               Diklorotrifloroetanlar

  

29037200           Diklorotrifloroetanlar

  

290372000000   Diklorotrifloroetanlar

  

290373               Diklorofloroetanlar



  

29037300           Diklorofloroetanlar

  

290373000000   Diklorofloroetanlar

  

290374               Klorodifloroetanlar

  

29037400           Klorodifloroetanlar

  

290374000000   Klorodifloroetanlar

  

290375               Dikloropentafloropropanlar

  

29037500           Dikloropentafloropropanlar

  

290375000000   Dikloropentafloropropanlar

  

290376               Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetan

  

29037610           Bromoklorodiflorometan

  

290376100000   Bromoklorodiflorometan

  

29037620           Bromotriflorometan

  

290376200000   Bromotriflorometan

  

29037690           Dibromotetrafloroetanlar

  

290376900000   Dibromotetrafloroetanlar

  

290377               Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (sadece florin ve klorinle

perhalojenlenmiş)

  

29037710           Trikloroflorometan

  

290377100000   Trikloroflorometan

  

29037720           Diklorodiflorometan

  

290377200000   Diklorodiflorometan



  

29037730           Triklorotrifloroetanlar

  

290377300000   Triklorotrifloroetanlar

  

29037740           Diklorotetrafloroetanlar

  

290377400000   Diklorotetrafloroetanlar

  

29037750           Kloropentafloroetan

  

290377500000   Kloropentafloroetan

  

29037790           Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (sadece florin ve klorinle

perhalojenlenmiş)

  

290377900000   Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (sadece florin ve klorinle

perhalojenlenmiş)

  

290378               Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (diğer perhalojenlenmiş türevler)

  

29037800           Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (diğer perhalojenlenmiş türevler)

  

290378000000   Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (diğer perhalojenlenmiş türevler)

  

290379               Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer

türevleri

  

29037911           Asiklik hidrokarbonların sadece florin ve klorinle halojelenmiş türevleri (metan,etan veya

propandan olan HCFC'ler)

  

290379110011   Flordiklormetan

  

290379110013   Klorflormetan

  

290379110014   Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

  

290379110015   Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

  

290379110017   Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

  



290379110018   Flortrikloretan (tüm izomerleri)

  

290379110021   Diklordifloretan (tüm izomerleri)

  

290379110022   Klortrifloretan (tüm izomerleri)

  

290379110025   Klorfloretan (tüm izomerleri)

  

290379110026   Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110027   Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110028   Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110031   Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110033   Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110034   Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110035   Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110036   Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110037   Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110038   Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110041   Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110042   Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110043   Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110044   Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110045   Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110046   Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110047   Klortriflorpropan (tüm izomerleri)



  

290379110048   Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110051   Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110052   Klorflorpropan (tüm izomerleri)

  

290379110059   Asiklik hidrokarbonların sadece florin ve klorinle halojelenmiş diğer türevleri(metan,etan

veya propandan olan HCFC'ler)

  

29037919           Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (Sadece florin ve klorinle

halojenlenmiş olan)

  

290379190000   Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (Sadece florin ve klorinle

halojenlenmiş olan)

  

29037921           Asiklik hidrokarbonların sadece florin ve brominle halojenlenmiş metan, etan veya

propandan olanlar

  

290379210000   Asiklik hidrokarbonların sadece florin ve brominle halojenlenmiş metan, etan veya

propandan olanlar

  

29037929           Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri (Sadece florin ve brominle halojenlenmiş

olanlar)

  

290379290000   Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri (Sadece florin ve brominle halojenlenmiş

olanlar)

  

29037990           Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer

türevleri

  

290379900000   Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer

türevleri

  

290381               1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN)

  

29038100           1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN)

  

290381000011   Lindan (ISO)

  

290381000013   HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler)



  

290381000019   Diğer 1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN)

  

290382               Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)

  

29038200           Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)

  

290382000000   Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)

  

290389               Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevleri

  

29038910           1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan

  

290389100000   1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan

  

29038990           Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevleri

  

290389900000   Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevleri

  

290391               Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen

  

29039100           Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen

  

290391000011   Klorbenzen

  

290391000012   o-diklorbenzen

  

290391000013   p-diklorbenzen

  

290392               Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis (p-

klorofenil)etan)

  

29039200           Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis (p-

klorofenil)etan)

  

290392001000   DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan]

  

290392009011   Hekzaklorbenzen

  

290392009019   DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro2,2- bis (p- klorofenil)etan)

  



290399               Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevler

  

29039910           2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen

  

290399100000   2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen

  

29039990           Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevler

  

290399900011   Benzil klorür

  

290399900012   Benzal klorür

  

290399900013   Klor naftalenler

  

290399900014   m-diklorbenzen

  

290399900015   Polibromlu difenil

  

290399900016   Monometil-dibromo-difenil metan

  

290399900017   Monometil-diklor-difenil metan

  

290399900018   Monometil-tetraklor-difenil metan

  

290399900019   Polibrominated biphenyls (PBB)

  

290399900021   Polichlorinated terphenyls (PCT)

  

290399900022   Polichlorinated biphenyls (PCB)

  

290399900029   Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevler

  

2904                   Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri

  

290410               Hidrokarbonların sülfolanmış türevleri

  

29041000           Hidrokarbonların sülfolanmış türevleri

  

290410000011   Benzensülfonik asitler ve tuzları

  

290410000013   Ksilensülfonik asitler ve tuzları



  

290410000014   Alfa; naftil sülfonik asit ve tuzları

  

290410000015   Beta; naftil sülfonik asit ve tuzları

  

290410000016   2, 2- Dinaftilmetan- 3, 3- disülfonik asit ve tuzları

  

290410000017   Metansülfonil klorür (mesil klorür)

  

290410000021   p-toluensülfonik asitler ve tuzları

  

290410000022   Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları

  

290410000029   Hidrokarbonların sadece sülfo grupları içeren diğer türevleri, bunların tuzları ve etil

esterleri

  

290420               Sadece nitro/sadece nitrozo grupları içeren türevleri

  

29042000           Sadece nitro/sadece nitrozo grupları içeren türevleri

  

290420000011   5- Tert- bütil- 2, 4, 6- trinitrometaksilen (ksilen miski)

  

290420000012   Nitrobenzen

  

290420000013   Dinitrobenzenler

  

290420000014   Nitrotoluenler

  

290420000015   2, 4 Dinitrotoluen

  

290420000016   Nitroksilenler

  

290420000017   Nitronaftalenler

  

290420000018   3- Tert- bütil- 2, 6- dinitro- p- simen (simen miski)

  

290420000021   Nitrometan

  

290420000022   Nitroetan

  

290420000023   2, 4, 6 trinitrotoluen (TNT)



  

290420000024   Dinitronaftalenler

  

290420000025   4-Nitrobiphenyl

  

290420000028   Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevlerinin diğerleri

  

290490               Hidrokarbonların halojenli diğer türevleri

  

29049040           Triklornitrometan (klor pikrin)

  

290490400000   Triklornitrometan (klor pikrin)

  

29049095           Sülfohalojenlenmiş türevler

  

290490950011   p; toluensülfonil klorür (tos; cl)

  

290490950019   Hidrokarbonların sülfohalojenlenmiş türevleri; diğer

  

290490950021   Pentaklornitrobenzen (PCNB)

  

290490950022   Nitrozobenzen

  

290490950023   Nitrozotoluenler

  

290490950024   Klornitrometan

  

290490950025   Klornitrobenzenler

  

290490950026   Klornitrotoluenler

  

290490950027   Nitrobenzensülfonik asitler

  

290490950028   Dietilenbenzensülfonik asitler

  

290490950031   Nitrotoluensülfonik asitler

  

290490950032   Dietilnitrotoluensülfonik asitler

  

290490950033   Dikloretil; 3; nitrofenilsülfon

  



290490950034   Quintozene

  

290490950035   Tecnazene

  

290490950039   Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri; diğer

  

2905                   Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozalanmış

türevleri

  

290511               Metanol (metil alkol)

  

29051100           Metanol (metil alkol)

  

290511001011   Saf metil alkol (dökme olanlar)

  

290511001012   Saf metil alkol (ambalajlı olanlar)

  

290511002011   Saf olmayan metil alkol (dökme olanlar)

  

290511002012   Saf olmayan metil alkol (ambalajlı olanlar)

  

290512               Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)

  

29051200           Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)

  

290512000011   Propil alkol

  

290512000012   İzopropil alkol

  

290513               Doymuş monohidrik alkol -n bütil alkol (1-butanol)

  

29051300           Doymuş monohidrik alkol -n bütil alkol (1-butanol)

  

290513000000   Doymuş monohidrik alkol -n bütil alkol (1-butanol)

  

290514               Doymuş monohidrik alkol; diğer butanoller

  

29051410           2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)

  

290514100000   2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)

  



29051490           Sekonder ve izobütil alkol

  

290514900011   İzobütil alkol

  

290514900012   Sekonder bütil alkol

  

290516               Doymuş monohidrik alkol-oktanol (oktil alkol) ve izomerleri

  

29051620           Oktanol; 2; ol

  

290516200000   Oktanol; 2; ol

  

29051685           İzooktanol ve oktanol (oktil alkol) ve izomerlerinin diğerleri

  

290516850011   İzooktanol

  

290516850019   Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri; diğer

  

290517               Doymuş monohidrik alkol; lauril alkol, setil alkol ve stearil alkol

  

29051700           Doymuş monohidrik alkol; lauril alkol, setil alkol ve stearil alkol

  

290517001000   Lauril alkol (1; dodekanol)

  

290517002011   Setil alkol

  

290517002012   Stearil alkol

  

290519               Doymuş monohidrik diğer alkoller

  

29051900           Doymuş monohidrik diğer alkoller

  

290519001011   Sodyum metoksit

  

290519001012   Sodyum etoksit

  

290519001013   Aluminyum izopropoksit

  

290519001019   Diğer metal alkoksitler

  

290519009011   Desil alkol



  

290519009012   İzodesil alkol

  

290519009013   Nonil alkol

  

290519009014   İzononil alkol

  

290519009015   3, 3- dimetil bütan- 2- ol

  

290519009016   Pentanol (amil alkol) ve izomerleri

  

290519009018   Diğer doymuş monohidrik alkoller

  

290522               Doymamış monohidrik alkol-asiklik terpen alkoller

  

29052200           Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol

  

290522000011   Geraniol

  

290522000012   Nerol

  

290522000013   Sitronelol

  

290522000014   Linalol

  

290522000015   Rodinol

  

290522000021   Fitol

  

290522000029   Asiklik terpen alkoller; diğer

  

290529               Doymamış monohidrik diğer alkoller

  

29052910           Alil alkol (propenol)

  

290529100000   Alil alkol (propenol)

  

29052990           Diğer doymamış monohidrik alkoller

  

290529901000   Metal doymamış alkoksitleri

  



290529909000   Doymamış monohidrik diğer alkoller

  

290531               Dioller-etilen glikol (etandiol)

  

29053100           Dioller-etilen glikol (etandiol)

  

290531000000   Dioller-etilen glikol (etandiol)

  

290532               Propilen glikol (1, 2-propandiol)

  

29053200           Propilen glikol (1, 2-propandiol)

  

290532000000   Propilen glikol (1, 2-propandiol)

  

290539               Dioller; diğerleri

  

29053920           Bütan; 1, 3; diol

  

290539200000   Bütan; 1, 3; diol

  

29053925           Bütan-1, 4-diol

  

290539250000   Bütan-1, 4-diol

  

29053930           2, 2, 7, 9-tetrametildec-5-yne-4, 7-diol

  

290539300000   2, 2, 7, 9-tetrametildec-5-yne-4, 7-diol

  

29053995           Metal dialkoksitleri, Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol) ve diğer dioller

  

290539951000   Metal dialkoksitleri

  

290539959011   Hekzilen glikol (2; metilpentan; 2, 4; diol)

  

290539959019   Diğer dioller

  

290541               Trimetilolpropan [2; etil; 2; (hidroksimetil) propan; 1, 3; diol]

  

29054100           Trimetilolpropan [2; etil; 2; (hidroksimetil) propan; 1, 3; diol]

  

290541000000   Trimetilolpropan [2; etil; 2; (hidroksimetil) propan; 1, 3; diol]



  

290542               Pentaeritritol (pentaeritrit)

  

29054200           Pentaeritritol (pentaeritrit)

  

290542000000   Pentaeritritol (pentaeritrit)

  

290543               Mannitol

  

29054300           Mannitol

  

290543000000   Mannitol

  

290544               D; glusitol (sorbitol)

  

29054411           D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, sulu çözelti halinde

  

290544110000   D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, sulu çözelti halinde

  

29054419           D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, sulu çözelti halinde

  

290544190000   D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, sulu çözelti halinde

  

29054491           D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, diğer

  

290544910000   D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı =<% 2, diğer

  

29054499           D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, diğer

  

290544990000   D; glusitol (sorbitol) mannitol oranı >% 2, diğer

  

290545               Gliserin

  

29054500           Gliserin

  

290545000000   Gliserin

  

290549               Diğer polihidrik diğer alkoller

  

29054900           Metal polialkoksitler ve polihidrik alkollerin diğerleri

  



290549001000   Metal polialkoksitler

  

290549009010   Ksilitol

  

290549009090   Diğer polihidrik alkoller

  

290551               Ethchlorvynol (INN)

  

29055100           Ethchlorvynol (INN)

  

290551000000   Ethchlorvynol (INN)

  

290559               Diğer asiklik alkollerin halojeli, sülfolu, nitrolu, nitrozolanmış türevleri

  

29055991           2, 2-bis (bromometil) propandiol

  

290559910000   2, 2-bis (bromometil) propandiol

  

29055998           Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevlerinin

diğerleri

  

290559981000   Kloralhidrat

  

290559989011   Triklor; tersiyer; bütil alkol

  

290559989019   Diğer monohidrik alkollere ait oıan asiklik alkollerin türevleri

  

290559989099   Polihidrik alkollere ait olan asiklik alkollerin diğer türevleri

  

2906                   Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış, nitrozolanmış türevleri

  

290611               Mentol

  

29061100           Mentol

  

290611000000   Mentol

  

290612               Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekzanol

  

29061200           Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekzanol

  



290612000011   Siklohekzanol

  

290612000012   Metilsiklohekzanoller

  

290612000013   Dimetilsiklohekzanoller

  

290613               Siklanik, siklenik, sikloterpenik-steroller ve inositoller

  

29061310           Steroller

  

290613100000   Steroller

  

29061390           İnositoller

  

290613900000   İnositoller

  

290619               Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenikler

  

29061900           Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenikler

  

290619001011   Terpin

  

290619001012   Terpinhidrat (terpinol)

  

290619001013   Terpineoller

  

290619002011   Borneol (borneo kafurusu)

  

290619002012   İzoborneol

  

290619002013   Santalol

  

290619009000   Diğer siklanik, siklenik/sikloterpenikler

  

290621               Benzil alkol

  

29062100           Benzil alkol

  

290621000000   Benzil alkol

  

290629               Diğer aromatikler



  

29062900           Diğer aromatikler

  

290629001011   Feniletil alkol (2; fenil etanol)

  

290629001012   Fenilpropil alkol (3; fenil propanol)

  

290629001013   Tarçın alkol (sinnamil alkol)

  

290629009011   Difenilmetanol (difenilkarbinol, benzhidrol)

  

290629009012   Trifenilmetanol (trifenilkarbinol)

  

290629009019   Diğer aromatikler

  

2907                   Fenoller; fenol-alkoller

  

290711               Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları

  

29071100           Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları

  

290711001000   Fenol (hidroksibenzen, fenik asit)

  

290711002000   Fenol tuzları

  

290712               Krezoller ve tuzları

  

29071200           Krezoller ve tuzları

  

290712001000   Krezoller

  

290712002000   Krezollerin tuzları

  

290713               Oktilfenol, nonilfenol vb. izomerleri; tuzları

  

29071300           Oktilfenol, nonilfenol vb. izomerleri; tuzları

  

290713000011   Oktilfenol ve izomerleri

  

290713000012   Nonilfenol ve izomerleri

  



290713000019   Oktilfenol, nonilfenol vb. izomerleri; bunların tuzları; diğer

  

290715               Monofenoller-naftoller ve tuzları

  

29071510           1-Naftol (Alfa naftol)

  

290715100000   1-Naftol (Alfa naftol)

  

29071590           Diğer naftol ve tuzları

  

290715901000   Beta naftol

  

290715902011   Alfa naftol tuzları

  

290715902012   Beta naftol tuzları

  

290719               Diğer monofenoller

  

29071910           Ksilenoller ve tuzları

  

290719100000   Ksilenoller ve tuzları

  

29071990           Monofenoller

  

290719901000   Timol

  

290719909011   Karvakrol

  

290719909019   Monofenoller-diğer

  

290721               Rezorsinol ve tuzları

  

29072100           Rezorsinol ve tuzları

  

290721001000   Rezorsinol

  

290721002000   Rezorsinol tuzları

  

290722               Hidrokinon (kinol) ve tuzları

  

29072200           Hidrokinon (kinol) ve tuzları



  

290722001000   Hidrokinon (kinol)

  

290722009000   Hidrokinon (kinol) tuzları

  

290723               4, 4' -İzopropilidendifenol ve tuzları

  

29072300           4, 4' -İzopropilidendifenol ve tuzları

  

290723000011   4, 4'- İzopropilidendifenol

  

290723000019   4, 4'- İzopropilidendifenol tuzları

  

290729               Diğer polifenoller

  

29072900           Diğer polifenoller

  

290729001011   Pirokatekol.

  

290729001012   Hekzilrezorsinol

  

290729001013   Heptilrezorsinol

  

290729001014   Floroglisinol

  

290729002000   Salisilik alkol (salijenin)

  

290729008011   Pirogallol

  

290729008012   2, 5- Dimetilhidroksikinon (2, 5- dimetil- kinon)

  

290729008013   Dihidroksinaftalenler

  

290729008014   Dihidroksinaftalenlerin tuzları

  

290729008019   Diğer polifenoller ve tuzları

  

2908                   Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş/sülfolanmış/nitrolanmış/nitrozolanmış türevleri

  

290811               Pentaklorofenol (ISO)

  



29081100           Pentaklorofenol (ISO)

  

290811000000   Pentaklorofenol (ISO)

  

290819               Diğer fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş/sülfolanmış/nitrolanmış/nitrozolanmış

türevleri

  

29081900           Diğer fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş/sülfolanmış/nitrolanmış/nitrozolanmış

türevleri

  

290819001011   Bizmut tribromfenol

  

290819001012   P-Klor-m-krezol

  

290819009011   o-Klorfenol

  

290819009012   m-Klorfenol

  

290819009013   p-Klorfenol

  

290819009014   Klorhidrokinon

  

290819009015   Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri

  

290819009019   Diğer fenollerin diğer fenol-alkollerin halojenlenmiş/sülfolanmış/nitrolanmış/nitrozolanmış

türevleri

  

290891               Dinoseb (ISO) vb. tuzları

  

29089100           Dinoseb (ISO) vb. tuzları

  

290891000000   Dinoseb (ISO) vb. tuzları

  

290892               4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları

  

29089200           4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları

  

290892000000   4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları

  

290899               Fenollerin ve fenol; alkollerin nitrolanmış/nitrozolanmış türevleri

  



29089900           Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

diğer türevleri

  

290899001011   Trinitrofenol (pikrik asit)

  

290899001012   Mononitrofenol

  

290899009012   Diğer dinitro-o-krezoller

  

290899009013   Trinitroksilenoller

  

290899009014   Nitrozonaftoller

  

290899009015   Nitrozofenoller

  

290899009016   Dinoterb

  

290899009017   Diğer dinitrofenoller

  

290899009029   Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

diğer türevler

  

2909                   Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, fenoller, peroksitler ve bunların türevleri

  

290911               Dietil eter (eter)

  

29091100           Dietil eter (eter)

  

290911000000   Dietil eter (eter)

  

290919               Asiklik eterler, bunların halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozalı türevleri

  

29091910           Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE)

  

290919100000   Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE)

  

29091990           Asiklik eterler, bunların halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozalı türevleri; diğer

  

290919900011   Diizopropil eter

  

290919900012   Dibütil eter



  

290919900013   Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

  

290919900019   Asiklik eterler, bunların halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozalı türevleri; diğer

  

290920               Siklanik/siklenik/sikloterpenik eterler vb. halojen/sülfo/nitro. vs. türevleri

  

29092000           Siklanik/siklenik/sikloterpenik eterler vb. halojen/sülfo/nitro. vs. türevleri

  

290920001000   Sineol (okaliptol)

  

290920009011   Diklordietil eter

  

290920009019   Siklanik, siklenik/sikloterpenik eterler, bunların halojenli vb türevleri; diğer

  

290930               Aromatik eterler vb. türevleri

  

29093010           Difenil eter

  

290930100000   Difenil eter

  

29093031           Pentabromdifenil eter; 1, 2, 4, 5; tetrabrom; 3; 6; bis (pentabrom fenoksi) benzen

  

290930310000   Pentabromdifenil eter; 1, 2, 4, 5; tetrabrom; 3; 6; bis (pentabrom fenoksi) benzen

  

29093035           1, 2-Bis (2, 4, 6-Tribromofenoksi) etan

  

290930350000   1, 2-Bis (2, 4, 6-Tribromofenoksi) etan

  

29093038           Aromatik eterler vb. bromlu diğer türevleri

  

290930380000   Aromatik eterler vb. bromlu diğer türevleri

  

29093090           Diğer aromatik eterler vb. türevleri

  

290930901000   Anetol (p; propenilanisol)

  

290930902000   2- Tert- bütil- 5- metil- 4, 6- dinitroanisol (amber miski)

  

290930909011   Dibenzil eter

  



290930909012   Anisol (metil; fenil eter)

  

290930909013   Nerolin

  

290930909014   Nitrofen

  

290930909018   Diğer aromatik eterler vb. türevleri

  

290941               Dietilen glikol (2, 2'-oksidietanol) (digol)

  

29094100           Dietilen glikol (2, 2'-oksidietanol) (digol)

  

290941000000   Dietilen glikol (2, 2'-oksidietanol) (digol)

  

290943               Etilen glikol/dietilen glikolün monobütil eterleri

  

29094300           Etilen glikol/dietilen glikolün monobütil eterleri

  

290943000011   Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol)

  

290943000012   Dietilen glikolünmonobütil eterleri

  

290944               Etilen glikol/dietilen glikolün diğer monoalkil eterle

  

29094400           Etilen glikol/dietilen glikolün diğer monoalkil eterle

  

290944000011   Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol)

  

290944000012   Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri

  

290944000019   Etilen glikol/dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri; diğer

  

290949               Diğer eter alkol vb.türevleri

  

29094911           2-2 (2-Kloroetoksi) etanol

  

290949110000   2-2 (2-Kloroetoksi) etanol

  

29094980           Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

türevlerinin diğerleri

  



290949801000   Anisil alkol

  

290949809011   Trietilen glikol

  

290949809012   Tetrametilen glikol

  

290949809019   Asiklik eter alkoller ve türevleri; diğer

  

290950               Eter fenoller, eter alkol fenoller vb. halojen vs. türevleri

  

29095000           Eter-fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya

nitr.türev.diğ.

  

290950001000   Öjenol, izoöjenol

  

290950002000   Gliserin gayakol

  

290950003000   Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol)

  

290950009000   Eter-fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya

nitr.türev.diğ.

  

290960               Alkol, eter, keton peroksitler vb. haloj/sülfo/nitro/nitrozolanmış türevleri

  

29096000           Alkol, eter, keton peroksitler vb. haloj/sülfo/nitro/nitrozolanmış türevleri

  

290960000011   Bütil peroksit

  

290960000012   Metil etil keton peroksit

  

290960000013   Dikumil peroksit

  

290960000019   Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler, bunların türevleri; diğer

  

2910                   Halkasında üç atom olan epoksitler, epoksialkoller, epoksifenollerin, epoksieterler ve

bunların türevleri

  

291010               Etilen oksit (oksiran)

  

29101000           Etilen oksit (oksiran)

  



291010000000   Etilen oksit (oksiran)

  

291020               Propilen oksit (metiloksiran)

  

29102000           Propilen oksit (metiloksiran)

  

291020000000   Propilen oksit (metiloksiran)

  

291030               Epiklorhidrin (1; klor; 2, 3; epoksipropan)

  

29103000           Epiklorhidrin (1; klor; 2, 3; epoksipropan)

  

291030000000   Epiklorhidrin (1; klor; 2, 3; epoksipropan)

  

291040               Dieldrin (ISO,INN)

  

29104000           Dieldrin (ISO,INN)

  

291040000000   Dieldrin (ISO,INN)

  

291090               Halkasında üç atom olan diğer epoksit, epoksialkol, epoksifenollerin türevleri

  

29109000           Halkasında üç atom olan diğer epoksit, epoksialkol, epoksifenollerin türevleri

  

291090000011   Endrin

  

291090000019   Halkasında üç atom olan diğer epoksit, epoksialkol, epoksifenollerin türevleri

  

2911                   Asetaller ve yarı asetaller ve bunların türevleri

  

291100               Asetaller ve yarı asetaller vb. türevleri

  

29110000           Asetaller ve yarı asetaller vb. türevleri

  

291100001011   Metilal

  

291100001012   Dimetil asetal

  

291100001013   Dietil asetal

  

291100009000   Asetaller ve yarı; asetaller; diğer



  

2912                   Aldehitler, aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit

  

291211               Formaldehit (metanal)

  

29121100           Formaldehit (metanal)

  

291211000000   Formaldehit (metanal)

  

291212               Etanal (asetaldehit)

  

29121200           Etanal (asetaldehit)

  

291212000000   Etanal (asetaldehit)

  

291219               Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler

  

29121900           Sitral, sitronelal, akrolein, kronaldehit, metakrolein ve başka oksijen fonksiyonlu olmayan

diğer asiklik aldehitler

  

291219001011   Sitral

  

291219001012   Sitronelal

  

291219009011   Akrolein (2-propenal)

  

291219009012   Krotonaldehit (2-bütenal)

  

291219009013   Metakrolein (2-metil, 2-propenal)

  

291219009014   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer asiklik aldehitler

  

291221               Benzaldehit

  

29122100           Benzaldehit

  

291221000000   Benzaldehit

  

291229               Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer siklik aldehitler

  

29122900           Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer siklik aldehitler



  

291229001011   Tarçın aldehit

  

291229001012   Alfa-amil-tarçın-aldehit

  

291229001013   Fenilasetaldehit

  

291229009011   Safranal

  

291229009012   Siklostraller

  

291229009019   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer siklik aldehitler

  

291241               Vanilin (4; hidroksi; 3; metoksibenzaldehit)

  

29124100           Vanilin (4; hidroksi; 3; metoksibenzaldehit)

  

291241000000   Vanilin (4; hidroksi; 3; metoksibenzaldehit)

  

291242               Etil vanilin (3; etoksi; 4; hidroksibenzaldehit)

  

29124200           Etil vanilin (3; etoksi; 4; hidroksibenzaldehit)

  

291242000000   Etil vanilin (3; etoksi; 4; hidroksibenzaldehit)

  

291249               Aldehit alkollerin, Aldehit-eterlerin, aldehit-fenollerin ve başka oksijen fonksiyonlu grubu

olan aldehitlerin diğerleri

  

29124900           Salisilaldehit, anisaldehit

  

291249001011   Salisilaldehit

  

291249001012   Anisaldehit

  

291249002000   Hidroksisitronelal

  

291249003011   Aldol

  

291249003012   Glikolaldehit

  

291249003019   Diğer aldehit alkoller



  

291249009011   Protokateşikaldehit (3, 4; dihidroksibenzaldehit)

  

291249009019   Aldehit; eterler, aldehit; fenoller, başka oksijen fonksiyon gruplu aldehitler

  

291250               Aldehitlerin siklik polimerleri

  

29125000           Aldehitlerin siklik polimerleri

  

291250000011   Trioksan (trioksi metilen)

  

291250000012   Paraldehit

  

291250000013   Metaldehit (kristal/toz halinde)

  

291250000019   Aldehitlerin siklik polimerleri; diğer

  

291260               Paraformaldehit

  

29126000           Paraformaldehit

  

291260000000   Paraformaldehit

  

2913                   Aldehitlerin, aldehitlerin siklik polimerlerinin ve paraformaldehitlerin türevleri

  

291300               Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehitlerin haloje/sülfo/nitro/nitrozo. türevleri

  

29130000           Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehitlerin haloje/sülfo/nitro/nitrozo. türevleri

  

291300001000   Kloral (triklorasetaldehit)

  

291300009011   2- Nitrobenzaldehit

  

291300009019   Aldehitler, aldehitlerin siklik polimerleri ve paraformaldehit türevleri; diğer

  

2914                   Ketonlar, kinonlar ve bunların türevleri

  

291411               Aseton (propanon)

  

29141100           Aseton (propanon)

  



291411000000   Aseton (propanon)

  

291412               Butanon (metil etil keton)

  

29141200           Butanon (metil etil keton)

  

291412000000   Butanon (metil etil keton)

  

291413               4-Metil-2-pentanon (metil izobütil keton)

  

29141300           4-Metil-2-pentanon (metil izobütil keton)

  

291413000000   4-Metil-2-pentanon (metil izobütil keton)

  

291419               Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar

  

29141910           5-Metilhekzan-2-one

  

291419100000   5-Metilhekzan-2-one

  

29141990           Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar

  

291419900011   Diasetil

  

291419900012   Asetilaseton

  

291419900013   Asetonilaseton

  

291419900014   Mezitil oksit

  

291419900015   Foronlar

  

291419900016   Pisoido iyonon

  

291419900017   Pisoido metiliyonon

  

291419900019   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer asiklik ketonlar

  

291422               Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar

  

29142200           Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar



  

291422000011   Siklohekzanon

  

291422000012   Metilsiklohekzanonlar

  

291423               İyononlar ve metil iyononlar

  

29142300           İyononlar ve metil iyononlar

  

291423000011   Alfa iyonon

  

291423000012   Beta iyonon

  

291423000013   Metil iyononlar

  

291429               Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik ketonlar

  

29142900           Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik ketonlar

  

291429000011   Fenkon

  

291429000012   Karvon

  

291429000013   Jasmon

  

291429000014   Menton

  

291429000015   Siklopentanon (adip keton)

  

291429000016   Kamfor (kafuru)

  

291429000019   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer siklanik, siklenik/sikloterpenik ketonlar

  

291431               Fenilaseton (1; fenilpropan; 2; one)

  

29143100           Fenilaseton (1; fenilpropan; 2; one)

  

291431000000   Fenilaseton (1; fenilpropan; 2; one)

  

291439               Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar

  



29143900           Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar

  

291439000011   Metil naftil keton

  

291439000012   Asetofenon

  

291439000013   4- İzobütilasetofenon

  

291439000014   Benzofenon

  

291439000015   1- pehyl- 2- propanone

  

291439000016   3, 4- methylendioxy phenyl- 2- propanone

  

291439000019   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer aromatik ketonlar

  

291440               Keton-alkoller ve keten aldehitler

  

29144010           4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol)

  

291440100000   4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol)

  

29144090           Keton; alkoller ve keton; aldehitler; diğer

  

291440900000   Keton; alkoller ve keton; aldehitler; diğer

  

291450               Keton; fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar

  

29145000           Keton; fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar

  

291450000000   Keton; fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar

  

291461               Antrakinon

  

29146100           Antrakinon

  

291461000000   Antrakinon

  

291469               Diğer kinonlar

  

29146910           1, 4-Naftakinon



  

291469100000   1, 4-Naftakinon

  

29146990           Diğer kinonlar

  

291469900011   Kinon (p; benzokinon)

  

291469900013   2- Metilantrakinon

  

291469900014   Menadion (2; metil; 1, 4; naftakinon)

  

291469900015   Alfahidroksiantrakinon

  

291469900019   Diğer kinonlar

  

291470               Ketonlar ve kinonların haloj/sülfo/nitro/nitrozolanmış türevleri

  

29147000           Ketonlar ve kinonların haloj/sülfo/nitro/nitrozolanmış türevleri

  

291470001000   Kafuru bromür (bromkamfor)

  

291470002000   Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu

  

291470009000   Ketonlar ve kinonların halojenlenmiş, sülfolanmış vb türevleri

  

2915                   Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri

  

291511               Formik asit

  

29151100           Formik asit

  

291511000000   Formik asit

  

291512               Formik asitin tuzları

  

29151200           Formik asitin tuzları

  

291512000011   Amonyum formiat

  

291512000012   Sodyum formiat

  



291512000013   Kalsiyum formiat

  

291512000019   Formik asitin diğer tuzları

  

291513               Formik asitin esterleri

  

29151300           Formik asitin esterleri

  

291513001000   Benzil, bornil, stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil ve feniletil formiatlar

  

291513009011   Metil formiat

  

291513009012   Etil formiat

  

291513009019   Formik asitin diğer esterleri

  

291521               Asetik asit (sirke asidi)

  

29152100           Asetik asit (sirke asidi)

  

291521000011   Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)

  

291521000012   Ticari asetik asit

  

291524               Asetik anhidrit

  

29152400           Asetik anhidrit

  

291524000000   Asetik anhidrit

  

291529               Asetik asitin diğer tuzları

  

29152900           Asetik asitin diğer tuzları

  

291529001000   Sodyum asetat

  

291529002000   Kobalt asetat

  

291529009011   Magnezyum asetat

  

291529009012   Bakır, kurşun, demir asetatlar



  

291529009013   Aluminyum asetat

  

291529009019   Asetik asitin diğer tuzları

  

291531               Etil asetat

  

29153100           Etil asetat

  

291531000000   Etil asetat

  

291532               Vinil asetat

  

29153200           Vinil asetat

  

291532000000   Vinil asetat

  

291533               n-bütil asetat

  

29153300           n-bütil asetat

  

291533000000   n-bütil asetat

  

291536               Dinoseb (ISO) asetat

  

29153600           Dinoseb (ISO) asetat

  

291536000000   Dinoseb (ISO) asetat

  

291539               Diğer asetik asit esterleri

  

29153900           Asetik asit esterlerinin diğerleri

  

291539001000   Propil asetat ve izopropil asetat

  

291539003011   Metil asetat

  

291539003012   Pentil asetat

  

291539003013   İzopentil asetat

  



291539003014   Gliserin asetatlar

  

291539005111   Benzil asetat

  

291539005112   Rodinil asetat

  

291539005113   Santalil asetat

  

291539005114   Fenil propil asetat

  

291539005900   P-tolil asetat, fenilpropil asetatlar

  

291539009111   p-Krezil asetat

  

291539009112   Fenil glikol asetat

  

291539009113   Bornil asetat

  

291539009114   Stronelil asetat

  

291539009115   Jeranil asetat

  

291539009116   İzobornil asetat

  

291539009117   Linalil asetat

  

291539009118   Nolil asetat

  

291539009121   Oktil asetat

  

291539009122   Terpenil asetatlar

  

291539009200   İzobütil asetat

  

291539009911   2-Etoksietil asetat

  

291539009912   Siklohekzil asetat

  

291539009913   2-Etil hekzil asetat

  

291539009914   Ethylidene di acetate



  

291539009919   Asetik asitin diğer esterleri

  

291540               Mono di/triklor asetik asitler, bunların tuzları, esterleri

  

29154000           Mono di/triklor asetik asitler, bunların tuzları, esterleri

  

291540000011   Monoklor asetik asit (klorasetik asit)

  

291540000012   Diklor asetik asit

  

291540000013   Triklor asetik asit

  

291540000014   Klor asetik asit sodyum tuzu

  

291540000019   Diğer mono-di veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları ve esterleri

  

291550               Propionik asit tuzları ve esterleri

  

29155000           Propionik asit tuzları ve esterleri

  

291550000011   Propionik asit

  

291550000012   Sodyum propionat

  

291550000013   Kalsiyum propionat

  

291550000014   Bütil propionat

  

291550000019   Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri

  

291560               Butirik asitler, valerik asitler, bunların tuzları ve esterleri

  

29156011           1-izopropil-2, 2 dimetiltrimetilen diizobütirat

  

291560110000   1-izopropil-2, 2 dimetiltrimetilen diizobütirat

  

29156019           Diğer butirik asit ve izobutirik asit vb. tuzları ve esterleri

  

291560190011   Butirik asit

  



291560190012   İzobutirik asit

  

291560190013   Sodyum butirat

  

291560190014   Etil butirat

  

291560190015   Amil butirat

  

291560190016   Benzil butirat

  

291560190019   Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri

  

29156090           Valerik asit ve izomerleri vb. tuzları ve esterleri

  

291560901000   Amil, benzil, bornil, butil, stronelil, etil, jeranil, propil ve rodinil valeryatlar

  

291560902000   Mantil (mentol) valeryat

  

291560909011   Valerik asit

  

291560909012   İzovalerik asit

  

291560909013   Sodyum valerat

  

291560909019   Diğer pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri

  

291570               Palmitik asit, stearik asit vb. tuzları ve esterleri

  

29157040           Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri

  

291570401000   Palmitik asit

  

291570409011   Sodyum palmitat

  

291570409012   Kalsiyum palmitat

  

291570409013   Aluminyum palmitat

  

291570409014   İzopropil palmitat

  

291570409019   Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri



  

29157050           Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri

  

291570501011   Etil stearat

  

291570501012   İzopropil stearat

  

291570501013   Bütil stearat

  

291570501014   Glikol stearat

  

291570501015   Stearik asitin diğer esterleri

  

291570502000   Stearik asit

  

291570503011   Potasyum stearat

  

291570503012   Sodyum stearat

  

291570503013   Magnezyum stearat

  

291570503014   Kalsiyum stearat

  

291570503015   Çinko stearat

  

291570503016   Aluminyum stearat

  

291570503017   Kurşun stearat

  

291570503018   Stearik asitin diğer tuzları

  

291590               Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler vb. türevleri

  

29159030           Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri

  

291590300000   Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri

  

29159070           Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler,bunların

halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

291590700031   Asetil klorür



  

291590700032   Triflor asetik asit

  

291590700033   Florasetil klorür

  

291590700034   Kaproik asit (hekzanoik asit)

  

291590700035   Kaprilik asit (oktanoik asit)

  

291590700036   Kaprik asit (dekanoik asit)

  

291590700037   Miristik asit (tetra dekanik asit)

  

291590700038   Araşidik asit (aykosanoik asit)

  

291590700041   Metilbromasetat

  

291590700042   Etilbromasetat

  

291590700043   Propilbromasetat

  

291590700044   Butilbromasetat

  

291590700045   Bromo asetik asit

  

291590700049   Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler,bunların

halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

2916                   Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler ve bunların türevleri

  

291611               Akrilik asit ve tuzları

  

29161100           Akrilik asit ve tuzları

  

291611001000   Akrilik asit

  

291611002000   Akrilik asitin tuzları

  

291612               Akrilik asitin esterleri

  

29161200           Akrilik asitin esterleri



  

291612000011   Metil akrilat

  

291612000012   Etil akrilat

  

291612000013   Butil akrilat

  

291612000019   Akrilik asitin diğer esterleri

  

291613               Metakrilik asit ve tuzları

  

29161300           Metakrilik asit ve tuzları

  

291613000011   Metakrilik asit

  

291613000012   Metakrilik asit tuzları

  

291614               Metakrilik asit esterleri

  

29161400           Metakrilik asit esterleri

  

291614000011   Metil metakrilat

  

291614000012   Etil metakrilat

  

291614000013   Butil metakrilat

  

291614000019   Metakrilik asitin diğer esterleri

  

291615               Oleik, ıinoleik ve linolenik asitler, vb. tuzları ve esterleri

  

29161500           Oleik, ıinoleik ve linolenik asitler, vb. tuzları ve esterleri

  

291615001000   Oleik asit (Doymamış asiklik, monokarboksilik asitler grubunda yer alan)

  

291615009011   Linoleik asit

  

291615009012   Linolenik asit

  

291615009013   Sodyum oleat

  



291615009014   Sodyum linolenat

  

291615009015   Potasyum oleat

  

291615009016   Potasyum linolenat

  

291615009019   Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri

  

291616               Binapakril (ISO)

  

29161600           Binapakril (ISO)

  

291616000000   Binapakril (ISO)

  

291619               Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

29161910           Undekanoik asitler vb. tuzları, esterleri

  

291619100011   Undekanoik asitler

  

291619100013   Çinko undekonoat

  

291619100019   Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri

  

29161940           Krotonik asit

  

291619400000   Krotonik asit

  

29161995           Diğer doymamış asiklik monokarboksilik

asitler,anhidritleri,halojenürleri,peroksitleri,peroksiasitleri ve türevleri

  

291619951000   Sorbik asit (2, 4-hekzadienoik asit)

  

291619959000   Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

291620               Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monokarboksilik asitler vb. türevleri

  

29162000           Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monokarboksilik asitler vb. türevleri

  

291620000011   Siklohekzan karboksilik asit

  



291620000012   Siklopentenil asetik asit

  

291620000013   Permetrin

  

291620000018   Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

291631               Benzoik asit, tuzları ve esterleri

  

29163100           Benzoik asit, tuzları ve esterleri

  

291631001000   Metil, etil, propil, butil, amil benzoatlar

  

291631009011   Benzoik asit

  

291631009012   Sodyum benzoat

  

291631009013   Benzil benzoat

  

291631009019   Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri

  

291632               Benzoil peroksit ve benzoil klorür

  

29163200           Benzoil peroksit ve benzoil klorür

  

291632001000   Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit)

  

291632002000   Benzoil klorür

  

291634               Fenilasetik asit ve tuzları

  

29163400           Fenilasetik asit ve tuzları

  

291634000000   Fenilasetik asit ve tuzları

  

291639               Diğer aromatik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

29163910           Fenilasetik asitin esterleri

  

291639100000   Fenilasetik asitin esterleri

  

29163990           Diğer aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri,

peroksiasitleri ve türevleri



  

291639901000   Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri

  

291639909011   Tarçın asiti (sinamik asit)

  

291639909012   Tarçın asitinin sodyum tuzu

  

291639909013   Tarçın asitinin potasyum tuzu

  

291639909014   Nitro benzoik asitler ve klorürleri

  

291639909015   Klor benzoik asitler ve klorürleri

  

291639909019   Diğer aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri,

peroksiasitleri ve türevleri

  

2917                   Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri ve türevleri

  

291711               Okzalik asit, tuzları ve esterleri

  

29171100           Okzalik asit, tuzları ve esterleri

  

291711001000   Okzalik asit

  

291711009011   Amonyum okzalat

  

291711009012   Potasyum okzalat

  

291711009013   Sodyum okzalat

  

291711009019   Okzalik asitin diğer tuzları

  

291711009021   Dimetil okzalat

  

291711009022   Dietil okzalat

  

291711009029   Okzalik asitin diğer esterleri

  

291712               Adipik asit, tuzları ve esterleri

  

29171200           Adipik asit, tuzları ve esterleri



  

291712000011   Adipik asit

  

291712000012   Adipik asitin tuzları

  

291712000021   Adipik asitin esterleri

  

291713               Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri

  

29171310           Sebasik asit

  

291713100000   Sebasik asit

  

29171390           Azelaik asit, bunların tuzları ve esterleri

  

291713900011   Azelaik asit

  

291713900013   Azelaik asit tuzları ve esterleri

  

291713900015   Sebasik asit tuzları ve esterleri

  

291714               Maleik anhidrit

  

29171400           Maleik anhidrit

  

291714000000   Maleik anhidrit

  

291719               Diğer asiklik polikarboksilik asitler ve türevleri

  

29171910           Malonik asit tuzları ve esterleri

  

291719100011   Malonik asit

  

291719100012   Malonik asit tuzları

  

291719100013   Dietil malonat

  

291719100019   Malonik asitin diğer esterleri

  

29171990           Diğer asiklik polikarboksilik asitler

  



291719900011   Maleik asit

  

291719900012   Süksinik asit

  

291719900013   Glutarik asit

  

291719900019   Diğer asiklik polikarboksilik asitler

  

291720               Siklanik, siklenik/sikloterpenik polikarboksilik asitler, anhidleri vb. türevleri

  

29172000           Siklanik, siklenik/sikloterpenik polikarboksilik asitler, anhidleri vb. türevleri

  

291720000000   Siklanik, siklenik/sikloterpenik polikarboksilik asitler, anhidleri vb. türevleri

  

291732               Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

  

29173200           Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

  

291732000000   Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

  

291733               Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)

  

29173300           Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)

  

291733000000   Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)

  

291734               Orftalik asit (ftalik asit) in diğer esterleri

  

29173400           Dimetil ftalat, dietil flatat ve ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri

  

291734000011   Dimetil ftalat

  

291734000012   Dietil ftalat

  

291734000019   Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri

  

291735               Ftalik anhidrit

  

29173500           Ftalik anhidrit

  

291735000000   Ftalik anhidrit



  

291736               Tereftalik asit ve tuzları

  

29173600           Tereftalik asit ve tuzları

  

291736000011   Tereftalik asit

  

291736000012   Tereftalik asitin sodyum tuzu

  

291736000019   Tereftalik asitin diğer tuzları

  

291737               Dimetil tereftalat

  

29173700           Dimetil tereftalat

  

291737000000   Dimetil tereftalat

  

291739               Diğer aromatik polikarboksilik asitler ve türevleri

  

29173920           Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik

  

291739200000   Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik

  

29173995           Diğer aromatik polikarboksilik asitler

  

291739951000   o-Ftalik asit (Ftalik asit)

  

291739959011   İzoftalik asit tuzları ve esterleri

  

291739959012   Tereftalik asitin diğer esterleri

  

291739959019   Aromatik polikarboksilik diğer asitler

  

2918                   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve türevleri

  

291811               Laktik asit, tuzları ve esterleri

  

29181100           Laktik asit, tuzları ve esterleri

  

291811000011   Laktik asit

  



291811000012   Kalsiyum laktat

  

291811000013   Sodyum laktat

  

291811000019   Laktik asitin diğer tuzları

  

291811000021   Etil laktat

  

291811000022   Butil laktat

  

291811000029   Laktik asitin diğer esterleri

  

291812               Tartarik asit

  

29181200           Tartarik asit

  

291812000000   Tartarik asit

  

291813               Tartarik asitin tuzları ve esterleri

  

29181300           Tartarik asitin tuzları ve esterleri

  

291813001011   Potasyum tartarat (saf)

  

291813001012   Potasyum bitartarat (krem tartarat) (saf)

  

291813009011   Sodyum tartarat

  

291813009012   Demir II tartarat

  

291813009013   Kalsiyum tartarat

  

291813009019   Tartarik asitin diğer tuzları

  

291813009021   Etil tartarat

  

291813009029   Tartarik asitin diğer esterleri

  

291814               Sitrik asit

  

29181400           Sitrik asit



  

291814000000   Sitrik asit

  

291815               Sitrik asitin tuzları ve esterleri

  

29181500           Sitrik asitin tuzları ve esterleri

  

291815001011   Magnezyum sitrat

  

291815001012   Demir sitrat

  

291815009011   Sodyum sitrat

  

291815009012   Potasyum sitrat

  

291815009019   Sitrik asitin diğer tuzları

  

291815009021   Trietil sitrat

  

291815009022   Tributil sitrat

  

291815009029   Sitrik asitin diğer esterleri

  

291816               Glukonik asit, tuzları ve esterleri

  

29181600           Glukonik asit, tuzları ve esterleri

  

291816000011   Glukonik asit

  

291816000012   Kalsiyum glukonat

  

291816000013   Sodyum glukonat

  

291816000014   Potasyum glukonat

  

291816000019   Glukonik asitin diğer tuzları

  

291816000021   Glukonik asit esterleri

  

291818               Klorobenzilat (ISO)

  



29181800           Klorobenzilat (ISO)

  

291818000000   Klorobenzilat (ISO)

  

291819               Malik asit, tuzları ve esterleri

  

29181930           Kolik asit ve deoksikolik asit vb. tuzları, esterleri

  

291819300000   Kolik asit ve deoksikolik asit vb. tuzları, esterleri

  

29181940           2, 2-bis propiyonik asit

  

291819400000   2, 2-bis propiyonik asit

  

29181950           2,2-Difenil-2-hidroksi asetik asit (benzilik asit)

  

291819500000   2,2-Difenil-2-hidroksi asetik asit (benzilik asit)

  

29181998           Fenil glikolik asit (mandelik asit), malik asit, tuzları ve esterleri

  

291819981011   Sodyum fenil glikolat

  

291819981012   Kalsiyum fenil glikolat

  

291819981013   Fenil glikolik asitin diğer tuzları

  

291819981014   Fenil glikolik asitin esterleri

  

291819982000   Malik asit, tuzları ve esterleri

  

291819989000   Diğer karboksilik asitler ve türevleri; alkol fonksiyonlu grubu olan başka oksijen

fonksiyonlu grubu olmayan

  

291821               Salisilik asit ve tuzları

  

29182100           Salisilik asit ve tuzları

  

291821000011   Salisilik asit

  

291821000012   Sodyum salisilat

  



291821000019   Salisilik asitin diğer tuzları

  

291822               o-asetilsalisik asit, tuzları ve esterleri

  

29182200           o-asetilsalisik asit, tuzları ve esterleri

  

291822001000   o-asetilsalisilik asit

  

291822009011   Asetilsalisilik asit sodyum tuzu

  

291822009019   Asetilsalisilik asitin diğer tuzları

  

291822009021   Asetilsalisilik asit esterleri

  

291823               Salisilik asitin diğer esterleri vb. tuzları

  

29182300           Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları

  

291823001000   Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar

  

291823009011   Metil salisilat

  

291823009012   Fenil salisilat (salol)

  

291823009019   Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları

  

291829               Diğer alkol fonk.grubu olan fakat başka oks.fonks.grubu olm.karboksilik asit ve türev.

  

29182900           Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik

asitlerin diğerleri

  

291829001011   Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri

  

291829001012   Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri

  

291829003011   p- hidroksibenzoik asit (4-hidroksibenzoik asit)

  

291829003012   Sodyum p- hidroksi benzoat

  

291829003019   p- hidroksibenzoik asitin diğer tuzları

  



291829003021   Metil p- hidroksi benzoat

  

291829003022   Etil p- hidroksi benzoat

  

291829003023   Propil p- hidroksi benzoat

  

291829003029   p- hidroksibenzoik asitin diğer esterleri

  

291829003099   p -Hidroksibenzoik asitin (4 -hidroksibenzoik asit) diğer tuzları ve esterleri

  

291829008111   Gallik asit

  

291829008112   Sodyum gallait

  

291829008113   Bazik bizmut gallat

  

291829008119   Gallik asitin diğer tuzları

  

291829008121   Metil gallat

  

291829008122   Propil gallat

  

291829008129   Gallik asitin diğer esterleri

  

291829008911   Krezotik asitler, tuzları ve esterleri

  

291829008919   Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer

karboksilik asitler ve türevleri

  

291830               Aldehit/keton fonksiyonlu karboksilik asitler, türevleri

  

29183000           Aldehit/keton fonksiyonlu karboksilik asitler, türevleri

  

291830000011   Aldehit gruplu karboksilik asitler

  

291830000012   Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları

  

291830000013   Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri

  

291830000014   Keton gruplu karboksilik asitler

  



291830000015   Keton gruplu karboksilik asit tuzları

  

291830000016   Etil aseto asetat

  

291830000019   Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri

  

291830000029   Aldehit veya keton fonks.grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer

karboksilik asitler ve türevleri

  

291891               2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve

  

29189100           2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve

  

291891000000   2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve

  

291899               Diğer başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve türevleri

  

29189940           2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat

  

291899400000   2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat

  

29189990           Diğer başka oksijen fonksiyonlu grubu olandiğer karboksilik asitler ve türevleri

  

291899900011   Anezik asit

  

291899900012   Kalsiyum laktobiyonat

  

291899900013   Kalsiyum galaktaglukonat

  

291899900014   Misoprostol

  

291899900019   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan diğer karboksilik asitler ve türevleri

  

2919                   Fosforik esterler ve bunların tuzları ve türevleri

  

291910               Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

  

29191000           Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

  

291910000000   Tris (2,3 dibromopropil) fosfat

  



291990               Diğer fosforik esterler vb. tuzları, türevleri

  

29199000           Fosforik esterler ve bunların tuzlarının diğerleri (lakto fosfatlar dahil);

  

291990001011   Tribütil fosfatlar

  

291990001012   Trifenil fosfatlar

  

291990001013   Tritolil fosfatlar

  

291990002000   Diğer tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar

  

291990009011   Gliserin fosforik asitler

  

291990009012   Sodyum gliserin fosfat

  

291990009013   Kalsiyum gliserin fosfat

  

291990009014   Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat)

  

291990009015   İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit)

  

291990009016   Sodyum inozitolhekzofosfat

  

291990009017   Kalsiyum inozitolhekzofosfat

  

291990009018   Kalsiyum laktofosfat

  

291990009021   Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)

  

291990009029   Diğer fosforik esterler, bunların tuzları ve türevleri (lakto fosfatlar dahil)

  

2920                   Ametallerin diğer anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin hariç) ve bunların

tuzları ve türevleri

  

292011               Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)

  

29201100           Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)

  

292011000000   Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)

  



292019               Diğer anorganik asitlerin esterleri vb. tuzları, türevleri

  

29201900           Diğer anorganik asitlerin esterleri vb. tuzları, türevleri

  

292019000011   Tiyofosforik asit esterleri

  

292019000012   Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları

  

292019000019   Diğer tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları ve türevleri

  

292090               Diğer anorganik asitlerin diğer esterleri vb. tuzları, türevleri

  

29209010           Sülfürik esterler vb.tuz ve haloje./sülfo./nitrolanmış türevleri

  

292090101111   Metilhidrojen sülfat

  

292090101112   Dimetil sülfat

  

292090101113   Dietil sülfat

  

292090101119   Diğer sülfirik esterler, bunların tuzları ve türevleri

  

292090101200   Gayakol karbonat

  

292090101911   Dietil karbonat

  

292090101912   Tetraetil ortokarbonat

  

292090101919   Diğer karbonik esterler ve tuzları ve bunların türevleri

  

29209020           Dimetil fosfonat (dimetil fosfit)

  

292090200000   Dimetil fosfonat (dimetil fosfit)

  

29209030           Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)

  

292090300000   Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)

  

29209040           Trietil fosfit

  

292090400000   Trietil fosfit



  

29209050           Dietil fosfanat

  

292090500000   Dietil fosfanat

  

29209085           Diğer anorganik asitlerin esterleri vb. tuzları, türevleri

  

292090851111   Amil nitrit

  

292090851112   Amil nitrat

  

292090851113   Trinitrin (çözelti)

  

292090851911   Nitronun diğer esterleri

  

292090851912   Dietilen glikol dinitrat

  

292090851913   İsosorbit dinitrat

  

292090851914   Nitrogliserin (gliserin trinitrat)

  

292090851915   Tetranitropenta eritritol (pentrit)

  

292090851919   Nitrikin diğer esterleri

  

292090859000   Ametallerin diğer anorganik asitlerinin diğer esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri

hariç) tuzları, türevleri

  

2921                   Amin gruplu bileşikler

  

292111               Metilamin, dimetilamin, trimetilamin vb. tuzları

  

29211100           Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:

  

292111000011   Metilamin

  

292111000012   Dimetilamin

  

292111000013   Trimetilamin

  

292111000021   Metilamin hidroklorür



  

292111000022   Dimetilamin hidroklorür

  

292111000023   Trimetilamin hidroklorür

  

292111000024   Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları

  

292119               Diğer asiklik monoaminler, türevleri ve tuzları

  

29211940           1, 1, 3, 3- Tetrametilbüttilamin

  

292119400000   1, 1, 3, 3- Tetrametilbüttilamin

  

29211950           Dietilamin ve tuzları

  

292119500000   Dietilamin ve tuzları

  

29211960           2-(N,N-Dietilamino) etil hidroklorür,2-(N,N-diizopropilamino) etil hidroklorür ve 2-(N,N-

dimetilamino) etil hidroklorür

  

292119600011   2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür

  

292119600012   2-(N,N-diizopropilamino)etil klorür hidroklorür

  

292119600013   2-(N,N-dimetilamino)etil klorür hidroklorür

  

29211999           Diğer asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları

  

292119990011   Trietilamin

  

292119990012   Trietilamin hidroklorür

  

292119990019   Trietilaminin diğer tuzları

  

292119990021   İzopropilamin

  

292119990022   İzopropilamin hidroklorür

  

292119990029   İzopropilaminin diğer tuzları

  

292119990031   Dimetilnitrozoamin



  

292119990032   Alilizopropilamin

  

292119990033   HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)

  

292119990034   HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)

  

292119990035   HN 3 (tris (2-kloretil) amin)

  

292119990041   N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür

  

292119990049   N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylaminler ve bunların

protonlanmış tuzlarının diğerleri

  

292119990059   Diğer asiklik monoaminler

  

292121               Etilendiamin ve tuzları

  

29212100           Etilendiamin ve tuzları

  

292121000011   Etilendiamin

  

292121000012   Etilendiaminin tuzları

  

292122               Hekzametilendiamin ve tuzları

  

29212200           Hekzametilendiamin ve tuzları

  

292122000011   Hekzametilendiamin

  

292122000012   Hekzametilendiaminin tuzları

  

292129               Diğer asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları

  

29212900           Diğer asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları

  

292129000000   Diğer asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları

  

292130               Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono/poliaminler ve türevleri, tuzları

  

29213010           Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin vb. tuzla



  

292130100011   Siklohekzilamin

  

292130100012   Siklohekzildimetilamin

  

292130100013   Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları

  

29213091           Siklohex-1, 3-ylenediamin

  

292130910000   Siklohex-1, 3-ylenediamin

  

29213099           Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono-/ poliaminler, tuzları, türev.-diğer

  

292130990011   Propylhexedrine

  

292130990019   Diğer siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono veya poliaminler, tuzları, türevleri

  

292141               Anilin ve tuzları

  

29214100           Anilin ve tuzları

  

292141000011   Anilin

  

292141000012   Anilin hidroklorür

  

292141000019   Anilinin diğer tuzları

  

292142               Anilin türevleri vb. tuzları

  

29214200           Anilin türevleri ve bunların tuzları

  

292142000011   Kloranilinler (o- m- p)

  

292142000012   Dikloranilinler

  

292142000013   p- aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit)

  

292142000014   Trinitroanilinler

  

292142000015   Tetranitroanilinler

  



292142000016   Nitrozoanilin

  

292142000017   Metiltrinitrofenilnitramin

  

292142000019   Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış diğer türevleri ve

tuzları

  

292142000021   p; asetilaminobenzen

  

292142000022   N; metilanilin

  

292142000023   N, n; dimetilanilin

  

292142000029   Anilin diğer türevleri ve bunların tuzları

  

292143               Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları

  

29214300           Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları

  

292143000013   Toluidin (m-p)

  

292143000014   Toluidin (o)

  

292143000015   Toluidin (m-p) hidroklorürleri

  

292143000016   Toluidin (o) hidroklorürleri

  

292143000017   Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları

  

292143000018   Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları

  

292144               Difenilaminin diğer türevleri ve tuzları

  

29214400           Difenilaminin diğer türevleri ve tuzları

  

292144001000   Difenilamin

  

292144009011   Hekzanitrodifenilamin

  

292144009012   Difenilamin hidroklorür

  



292144009019   Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları

  

292145               Alfa naftilamin, beta naftilamin vb. türevleri, tuzları

  

29214500           Alfa naftilamin, beta naftilamin vb. türevleri, tuzları

  

292145000011   1- Naftilamin (alfa- naftilamin)

  

292145000012   1- Naftilamin hidroklorür

  

292145000019   1- Naftilaminin diğer tuzları

  

292145000021   2- Naftilamin (beta- naftilamin)

  

292145000022   2- Naftilaminin tuzları

  

292145000029   Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları

  

292146               Diğer aromatik monoaminler vb. tuzları

  

29214600           Diğer aromatik monoaminler vb. tuzları

  

292146000011   Anfetamin

  

292146000012   Anfetamin sülfat

  

292146000013   Benzfetamin (INN)

  

292146000014   Deksamfetamin (INN)

  

292146000015   Etilamfetamin (INN)

  

292146000016   Fenkamfamin (INN)

  

292146000017   Lefetamin (INN)

  

292146000018   Mefenoreks (INN)

  

292146000021   Fentermin (INN)

  

292146000022   Levamfetamin (INN)



  

292146000029   Diğer aromatik monoaminler ve tuzları

  

292149               Diğer aromatik monoaminler ve türevleri, tuzları

  

29214900           Diğer aromatik monoaminler ve türevleri, bunların tuzları

  

292149000011   Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları

  

292149000021   DOB (Brolamfetamin) (INN)

  

292149000022   Fenfluramine (INN)

  

292149000023   Dexfenfluramine (INN)

  

292149000024   Mda (tenamfetamine) (INN)

  

292149000025   Dma (- 2, 5- dimethoxy- alfa- methylphenethylamine)

  

292149000026   Mdma (- n, alfa- dimethyl- 3, 4- phenethylamine)

  

292149000027   Mmda (2- methoxy- alfa- methyl- 4, 5- phenethylamine9

  

292149000028   N- ethyl mda (- n- ethyl- alfa- methyl- 3, 4- phenethylamine)

  

292149000031   N- hydroxy mda (- n- alfa- methyl- 3, 4- phenethylamine)

  

292149000032   Pma (p- methoxy- alfa- methylphenethylamine)

  

292149000039   Diğer aromatik monoaminler ve türevleri

  

292151               o-, m-, p- fenilendiamin, diaminotoluenler, vb. türevleri, tuzları

  

29215111           m - Fenilendiamin (saflık=>%99 ,su =<%1, o -fenilendiamin =<200 mg/kg , p -

fenilendiamin =< 450 mg/kg)

  

292151110000   m - Fenilendiamin (saflık=>%99 ,su =<%1, o -fenilendiamin =<200 mg/kg , p -

fenilendiamin =< 450 mg/kg)

  

29215119           Diğer o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotoluenler, türevleri vb. tuzları

  



292151190022   Diaminotoluenler ve tuzları

  

292151190023   Diaminotoluenlerin halojenlenmiş vb. türevleri, tuzları

  

292151190029   Diğer diaminotoluenlerin halojenlenmiş vb. türevleri, tuzları

  

29215190           o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotoluenler diğer türevleri ve tuzları

  

292151900011   N- n- dimetil- p- fenilendiamin

  

292151900012   N, n- dietil- 3, 4- toluendiamin

  

292151900013   Diğer n- alkilfenilendiaminler

  

292151900014   Diğer n- alkiltoluendiaminler

  

292151900019   Diğer o- , m- , p- fenilendiamin, diaminotoluenler, türevleri ve bunların tuzları

  

292159               Diğer aromatik poliaminler ve türevleri, tuzları

  

29215950           m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin; 4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8-

Naftilendiamin

  

292159500000   m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin; 4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8-

Naftilendiamin

  

29215990           Diğer aromatik poliaminler, türevleri- vb. tuzları

  

292159900011   Benzidin

  

292159900012   Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan

  

292159900019   Diğer aromatik poliaminler, türevleri- tuzları

  

2922                   Oksijen gruplu amino bileşikleri

  

292211               Monoetanolamin ve tuzları

  

29221100           Monoetanolamin ve tuzları

  

292211000011   Monoetanolamin (etanolamin)



  

292211000012   Monoetanolamin hidroklorürü

  

292211000019   Monoetanolaminin diğer tuzları

  

292212               Dietanolamin ve tuzları

  

29221200           Dietanolamin ve tuzları

  

292212000011   Dietanolamin

  

292212000012   Dietanolamin hidroklorürü

  

292212000019   Dietanolaminin diğer tuzları

  

292213               Trietanolamin ve tuzları

  

29221310           Trietanolamin

  

292213100000   Trietanolamin

  

29221390           Trietanolaminin diğer tuzları

  

292213900000   Trietanolaminin diğer tuzları

  

292214               Dekstropropoksifen (INN) ve tuzları

  

29221400           Dekstropropoksifen (INN) ve tuzları

  

292214000011   Dekstropropoksifen

  

292214000012   Dekstropropoksifenin tuzları

  

292219               Diğer amino-alkoller vb.eter, ester ve tuzları

  

29221910           N-etildietanolamin

  

292219100000   N-etildietanolamin

  

29221920           2, 2-metiliminodietanol

  



292219200000   2, 2-metiliminodietanol

  

29221930           2-(N,N-Diizopropilamino)ethanol

  

292219300000   2-(N,N-Diizopropilamino)ethanol

  

29221985           Diğer amino alkoller

  

292219850011   Tetrametil-diaminobenzhidrol

  

292219850012   Tetraetil-diaminobenzhidrol

  

292219850013   Prapanolamin (aminoprapanol)

  

292219850014   Ariletanolaminler

  

292219850015   N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları

  

292219850016   N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları

  

292219850017   N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları

  

292219850019   N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-minoethanoller ve bunların

protonlaşmış tuzlarının diğerleri

  

292219850021   Bornaprin

  

292219850022   Siklopentolat

  

292219850023   Siklopentolat hidroklorür

  

292219850028   Oksijen gruplu diğer amino alkoller, bunların eterleri ve esterleri ve bunların tuzları

  

292221               Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler vb. tuzları

  

29222100           Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler vb. tuzları

  

292221000011   7- Amino- 1- naftol- 3- sülfonik asit (gamma asit)

  

292221000012   8- Amino- 1- naftol- 3, 6- disülfonik asit (h asit)

  



292221000019   Diğer amino hidroksinaftalin sülfoik asitler

  

292221000021   Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları

  

292229               Diğer amino-naftoller ve diğer amino fenoller vb. eter, ester ve tuzları

  

29222900           Diğer amino-naftoller ve diğer amino fenoller vb. eter, ester ve tuzları

  

292229001011   Anizidinler

  

292229001012   Dianizidinler

  

292229001013   Fenetidinler

  

292229001014   Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları

  

292229009011   Aminofenoller (o-m-p)

  

292229009012   Amino krozoller (o-m-p)

  

292229009019   Diğer anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları

  

292231               Amfepramon, metadon ve normetadon vb. tuzları

  

29223100           Amfepramon, metadon ve normetadon vb. tuzları

  

292231000011   Amfepramon

  

292231000012   Metadon

  

292231000013   Normetadon

  

292231000019   Amfepramon, metadon, normetadon tuzları

  

292239               Amino-aldehit-keton-kinon vb. tuzları

  

29223900           Amino-aldehit-keton-kinon vb. tuzları

  

292239000011   Aminobenzaldehit

  

292239000012   Cathinone (INN)



  

292239000013   Metcathinone (INN)

  

292239000014   Ketamin hidroklorür

  

292239000019   Aminobenzaldehit, cathinone(INN), metcathinone(INN), ketamin hidroklorür tuzları

  

292241               Lizin ve esterleri; bunların tuzları

  

29224100           Lizin ve esterleri; bunların tuzları

  

292241000011   Lizin

  

292241000012   Lizin monohidroklorür

  

292241000013   Lizin dihidroklorür

  

292241000014   Kalsiyum lizinat

  

292241000019   Lizinin diğer tuzları

  

292241000021   Lizin esterleri ve tuzları

  

292242               Glutamik asit ve tuzları

  

29224200           Glutamik asit ve tuzları

  

292242000011   Glutamik asit

  

292242000012   Glutamik asit hidroklorürü

  

292242000013   Monosodyum glutamat

  

292242000014   Kalsiyum glutamat

  

292242000019   Diğer sodyum glutamatlar

  

292242000029   Glutamik asidin diğer tuzları

  

292243               Antralinik asit vb. tuzları

  



29224300           Antralinik asit vb. tuzları

  

292243000000   Antralinik asit vb. tuzları

  

292244               Tilidin ve tuzları

  

29224400           Tilidin ve tuzları

  

292244000011   Tilidin

  

292244000012   Tilidin tuzları

  

292249               Diğer amino-asitler, esterler ve tuzları

  

29224920           Beta; alanin

  

292249200000   Beta; alanin

  

29224985           Diğer amino-asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu, bunların esterleri ve tuzları

  

292249851000   Glisin (aminoasetikasit)

  

292249859011   Prokain baz (p- aminobenzoil dietilamino etanol)

  

292249859012   Prokain hidroklorür

  

292249859013   Sarkozin, sarkozin hidroklorür

  

292249859014   Alanin

  

292249859015   Fenil alanin

  

292249859016   Valin

  

292249859017   Lösin

  

292249859018   Triptofan

  

292249859021   Aspartik asit

  

292249859022   Potasyum aspartat (aspara K)



  

292249859023   Demir II aspartat

  

292249859024   Kalsiyum aspartat (kalsiretart)

  

292249859025   Fenil glisin

  

292249859026   p; aminobenzoik asit

  

292249859027   p; aminobenzoik asitin diğer esterleri

  

292249859028   p; aminobenzoik asit tuzları

  

292249859031   m; aminobenzoik asit

  

292249859032   Etilendiamintetraasetik asit (edta)

  

292249859033   Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları

  

292249859034   Diğer amino asitler, esterleri ve bunların tuzları

  

292250               Amino-alkol fenol, amino-asit fenol ve oksijen gruplu diğer amino bileşikler

  

29225000           Amino-alkol fenol, amino-asit fenol ve oksijen gruplu diğer amino bileşikler

  

292250001000   p-aminosalisilik asit ve tuzları

  

292250009011   Tirosin

  

292250009012   Serin

  

292250009013   Serin fosfat

  

292250009014   Fluoxetin (INN)

  

292250009015   Tramadol hidroklorür

  

292250009019   Diğer amino-alkol fenoller, diğer amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino

bileşikleri

  

2923                   Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler



  

292310               Kolin ve tuzları

  

29231000           Kolin ve tuzları

  

292310000000   Kolin ve tuzları

  

292320               Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

  

29232000           Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

  

292320001000   Lesitin

  

292320009000   Diğer fosfoaminolipidler

  

292390               Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri

  

29239000           Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri

  

292390001011   Tetrametilamonyum formiyat

  

292390001012   Betain

  

292390001013   Betain hidroklorür

  

292390001019   Betainin diğer tuzları

  

292390009011   Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür. c.t.a.b.)

  

292390009019   Kuaterner amonyumun diğer tuzları ve hidroksitleri

  

2924                   Karboksiamid gruplu bileşikler, karbonik asidin amid fonksiyonlu bileşikleri

  

292411               Meprobomat (INN)

  

29241100           Meprobomat (INN)

  

292411000000   Meprobomat (INN)

  

292412               Floroasetamid (ISO), monokropton (ISO) ve fosfamidon (ISO)

  



29241200           Floroasetamid (ISO), monokropton (ISO) ve fosfamidon (ISO)

  

292412000000   Floroasetamid (ISO), monokropton (ISO) ve fosfamidon (ISO)

  

292419               Diğer asiklik amidler ve türevleri, tuzları

  

29241900           Diğer asiklik amidler ve türevleri, tuzları

  

292419000011   Asetamid

  

292419000012   Asparajin

  

292419000013   Asparajin tuzları

  

292419000014   Laurilamid

  

292419000015   Laurikasit dietanol amidi

  

292419000016   Etilkarbamat (üretan)

  

292419000017   Glutamin

  

292419000019   Diğer üretanlar

  

292419000029   Diğer asiklik amidler

  

292421               Üreinler ve türevleri, tuzları

  

29242100           Üreinler ve türevleri; bunların tuzları

  

292421000011   İzoproturon (ISO)

  

292421000021   p; etoksifenilüre (dulsin)

  

292421000022   Dietildifenilüre (sentralit)

  

292421000029   Diğer üreinler ve türevleri; bunların tuzları

  

292423               2-Asetamidobenzoik asit

  

29242300           2-Asetamidobenzoik asit



  

292423001000   2- Asetamidobenzoik asit

  

292423009000   2- Asetamidobenzoik asit tuzları

  

292424               Etinamat(INN)

  

29242400           Etinamat(INN)

  

292424000000   Etinamat(INN)

  

292429               Diğer siklik amidler ve türevleri, tuzları

  

29242910           Lidokain (INN)

  

292429100000   Lidokain (INN)

  

29242998           Diğer siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları

  

292429980011   Parasetamol (INN)

  

292429980021   Asetanilid

  

292429980022   Metil asetanilid

  

292429980023   Etil asetanilid

  

292429980024   Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid, fenasetin)

  

292429980025   Fenilasetamid

  

292429980026   p- asetimidazol

  

292429980027   Lidokain hidroklorür

  

292429980028   Neostigmin bromür

  

292429980031   Neostigmin metil sülfat

  

292429980032   Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

  



292429980033   Profam

  

292429980034   Neotam

  

292429980035   N-acetyl antranilik asit

  

292429980049   Diğer siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri ve bunların tuzları

  

2925                   Karboksiimid gruplu bileşikler ve imin gruplu bileşikler

  

292511               Sakkarin ve tuzları

  

29251100           Sakkarin ve tuzları

  

292511001000   Sakkarin

  

292511002011   Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

  

292511002019   Sakkarinin diğer tuzları

  

292512               Glutetimit(INN)

  

29251200           Glutetimit(INN)

  

292512000000   Glutetimit(INN)

  

292519               Diğer imidler ve türevleri tuzları

  

29251920           3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' - etilenbis (4,5 -

dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid)

  

292519200000   3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' - etilenbis (4,5 -

dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid)

  

29251995           Diğer imidler ve türevleri tuzları

  

292519950011   Süksinimid

  

292519950012   N- klor süksinimid

  

292519950013   Ftalimid



  

292519950014   Procymidone

  

292519950019   Diğer imidler

  

292521               Klordimeform (IS0)

  

29252100           Klordimeform (IS0)

  

292521000000   Klordimeform (IS0)

  

292529               Diğer iminler ve türevleri; bunların tuzları

  

29252900           Diğer iminler ve türevleri; bunların tuzları

  

292529000011   Guanidin

  

292529000012   Guanidin nitrat

  

292529000013   Guanidin hidroklorür

  

292529000014   Guanidinin diğer tuzları

  

292529000015   Difenilguanidin

  

292529000016   o-Tolil diguanidin

  

292529000017   Nitroguanidin

  

292529000018   Metformin (dimetilbiguanidin)

  

292529000019   Diğer iminler ve türevleri; bunların tuzları

  

2926                   Nitril gruplu bileşikler

  

292610               Akrilonitril

  

29261000           Akrilonitril

  

292610000000   Akrilonitril

  



292620               Disiyandiamit

  

29262000           Disiyandiamit

  

292620000000   Disiyandiamit

  

292630               Fenproporeks ve tuzu; methadone ve ara ürünler

  

29263000           Fenproporeks ve tuzu; methadone ve ara ürünler

  

292630000011   Fenproporeks (INN)

  

292630000012   Metadon (INN)

  

292630000019   Fenproporeks tuzları

  

292690               Diğer nitril gruplu bileşikler

  

29269020           İzoftalonitril

  

292690200000   İzoftalonitril

  

29269095           Diğer nitril gruplu bileşikler

  

292690950011   Asetonitril

  

292690950012   Benzonitril

  

292690950013   Fenilsiyonamid

  

292690950014   Naftonitril

  

292690950015   Nitrofenilasetonitril

  

292690950016   Hidroksifenilasetonitril

  

292690950017   İminodiasetonitril

  

292690950018   Verapamil hidroklorür

  

292690950021   Cyhalothrine



  

292690950022   Fenvalerat

  

292690950023   İsoaminil sitrat

  

292690950028   Nitril gruplu diğer bileşikler

  

2927                   Diazo, azo ve azoksi bileşikleri

  

292700               Diazo, azo ve azoksi bileşikleri

  

29270000           Diazo, azo ve azoksi bileşikleri

  

292700000011   Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür)

  

292700000012   Diazoaminobenzen

  

292700000013   p- diazobenzen sülfonik asit

  

292700000014   Diazosalisik asit

  

292700000015   N- metil- diazoaminobenzen

  

292700000019   Diğer diazo bileşikleri

  

292700000021   Azobenzen

  

292700000022   Azotoluen

  

292700000023   2, 2- Dimetil 2, 2- azodipropionitril (AIBN)

  

292700000024   Aminoazobenzensülfonik asit ve tuzları

  

292700000029   Diğer azo bileşikleri

  

292700000031   Azoksi bileşikleri

  

2928                   Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri

  

292800               Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri

  



29280010           N, n-bis hidroksilamin

  

292800100000   N, n-bis hidroksilamin

  

29280090           Diğer hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri

  

292800901011   Fenilhidrazin

  

292800901012   Nitrofenil hidrazinler

  

292800901019   Hidrazinin diğer organik türevleri

  

292800902011   Dimetilglioksim

  

292800902012   Difenilkarbazit

  

292800902019   Hidroksilaminin diğer organik türevleri

  

2929                   Diğer azot gruplu bileşikler

  

292910               İzosiyanatlar

  

29291000           İzosiyanatlar

  

292910000011   Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar)

  

292910000021   Fenilizosiyanat

  

292910000022   Hekzametilen diizosiyanat

  

292910000029   Diğer izosiyanatlar

  

292990               Diğer azot gruplu diğer bileşikler

  

29299000           Diğer azot gruplu diğer bileşikler

  

292990000011   İzonitreller (karbilaminler)

  

292990000012   Karboksilik asit azidleri

  

292990000013   Sodyum siklamad



  

292990000014   Kalsiyum siklamad

  

292990000015   N, n- dialkyl phosphoramidic dihalides

  

292990000016   Dialkyl n, n- dialkyl phosphoramidates

  

292990000017   Siklamik Asit

  

292990000021   İsoaminil siklamat

  

292990000029   Azot gruplu bileşiklerin diğerleri

  

2930                   Kükürtlü organik bileşikler

  

293020               Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar

  

29302000           Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar

  

293020000011   Tiyokarbamatlar

  

293020000012   Çinkodibutilditiyokarbamat

  

293020000013   Ferbam

  

293020000018   Diğer ditiyokarbamatlar

  

293030               Tiyouram mono- di- veya -tetrasülfürler

  

29303000           Tiyouram mono- di- veya -tetrasülfürler

  

293030000011   Tetraetiltiyouram disülfür

  

293030000019   Tiyouram mono-di, diğer tetrasülfürler

  

293040               Methionin

  

29304010           Methionin (INN)

  

293040100000   Methionin (INN)

  



29304090           Diğer methionin

  

293040900000   Diğer methionin

  

293050               Kaptafol (ISO) ve metahamidofos (IS0)

  

29305000           Kaptafol (ISO) ve metahamidofos (IS0)

  

293050000000   Kaptafol (ISO) ve metahamidofos (IS0)

  

293090               Kükürtlü organik diğer bileşikler

  

29309013           Sistein ve sistin

  

293090130000   Sistein ve sistin

  

29309016           Sistein ve sistinin türevleri

  

293090160000   Sistein ve sistinin türevleri

  

29309020           Tiyodiglikol (INN) (2, 2- tiyodietanol)

  

293090200000   Tiyodiglikol (INN) (2, 2- tiyodietanol)

  

29309030           Dl- 2- hidroksi- 4- (metiltio) bütirik asit

  

293090300000   Dl- 2- hidroksi- 4- (metiltio) bütirik asit

  

29309040           2, 2- Tiodietil bis

  

293090400000   2, 2- Tiodietil bis

  

29309050           4- metil-2, 6- bis-m-fenilendiamin ve 2-metil-4, 6-bis vs. içeren izomer karışımları

  

293090500000   4- metil-2, 6- bis-m-fenilendiamin ve 2-metil-4, 6-bis vs. içeren izomer karışımları

  

29309060           2-(N,N-Dietilamino)etantiyol

  

293090600000   2-(N,N-Dietilamino)etantiyol

  

29309099           Diğer kükürtlü organik bileşikler



  

293090991000   Tiosemikarbazidin organik türevleri

  

293090992000   Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)

  

293090999011   Tiyoüre

  

293090999012   Difenil tiyoüre

  

293090999013   Di-o-toliltiyoüre

  

293090999014   Dimetil sülfür

  

293090999015   Difenil sülfür

  

293090999016   Tiyoanilin

  

293090999017   Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)

  

293090999018   Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)

  

293090999021   O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)

  

293090999022   2-Kloretil klormetil sülfür

  

293090999024   Bis (2-kloretiltiyo) metan

  

293090999025   1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan

  

293090999026   1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan

  

293090999028   Metil merkaptan

  

293090999031   Etil merkaptan

  

293090999032   N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane- 2-thioller ve bunların

protonlanmış tuzları

  

293090999034   Tiyofenoller

  

293090999035   Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit)



  

293090999036   Fenil izotiyosiyanat

  

293090999037   Alil izotiyosiyanat

  

293090999038   Tiyoaldehidler

  

293090999041   Tiyoketonlar

  

293090999042   Tiyoasitler

  

293090999043   Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

  

293090999044   Sülfinik asitler ve sülfonlar

  

293090999045   1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan

  

293090999046   Bis (2-kloretiltiyometil) eter

  

293090999047   O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat

  

293090999049   Hydrogen alkyl phoshono-thioates ve onların o-alkyl esterleri; bunların

alkillenmiş/protonlanmış tuzları

  

293090999051   o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya

protonlandırılmış tuzları

  

293090999052   O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos)

  

293090999061   Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler

  

293090999062   ?-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA)

  

293090999068   Diğer kükürtlü organik bileşikler

  

2931                   Diğer organo-inorganik bileşikler

  

293110               Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun

  

29311000           Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun

  



293110000000   Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun

  

293120               Tributiltin bileşikleri

  

29312000           Tributiltin bileşikleri

  

293120000000   Tributiltin bileşikleri

  

293190               Diğer organo-inorganik bileşiklerin diğerleri

  

29319010           Dimetil metil fosfanat

  

293190100000   Dimetil metil fosfanat

  

29319020           Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)

  

293190200000   Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)

  

29319030           Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)

  

293190300000   Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)

  

29319040           Diğer organo-inorganik bileşikler; çoğunlukla metilfosfonik asit ve üre karışımlarından

oluşanlar

  

293190400011   5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat

  

293190400012   Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat

  

293190400013   2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit

  

293190400014   Dimetil propilfosfonat

  

293190400015   Dietil etilfosfonat (Fosfonik asit etil-dietil ester)

  

293190400016   Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat

  

293190400017   Diğer organo-inorganik bileşikler; çoğunlukla metilfosfonik asit ve üre karışımlarından

oluşanlar

  

29319090           Diğer organo-inorganik bileşiklerin diğerleri



  

293190901000   Arsenikli organik bileşikler

  

293190909012   Demir karbonil ve nikel karbonil

  

293190909013   Trifenilfosfit

  

293190909014   Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)

  

293190909015   Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)

  

293190909019   Diğer o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya

isopropyl) phosphonofluoridatlar

  

293190909021   Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)

  

293190909029   Diğer o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl n-propyl veya

isopropyl) phosphoramidocyanidatlar

  

293190909031   Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)

  

293190909032   Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)

  

293190909033   Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin)

  

293190909035   Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler

  

293190909036   O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit

  

293190909039   Diğer organo-inorganik bileşikler; diğer hydrogen alkyl phosphonites ve bunların o-alkyl

esterleri, bunların tuzları

  

293190909041   Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat)

  

293190909042   Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat)

  

293190909044   Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit)

  

293190909045   Tris asiridinil fosfor oksit

  

293190909051   Diğer organo-inorganik bileşikler; fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya

izopropil grubu ihtiva edenler



  

293190909054   DBB (Di--oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane)

  

293190909055   Fentin asetat

  

293190909056   Fentin hidroksit

  

293190909057   Triorganostannic bileşikler

  

293190909062   Fosfonik asit, metil-poliglikol ester

  

293190909068   Diğer organo-inorganik bileşiklerin diğerleri

  

2932                   Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler

  

293211               Tetrahidrofuran

  

29321100           Tetrahidrofuran

  

293211000000   Tetrahidrofuran

  

293212               Furfuraldehit (2- furaldehit)

  

29321200           Furfuraldehit (2- furaldehit)

  

293212000000   Furfuraldehit (2- furaldehit)

  

293213               Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol

  

29321300           Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol

  

293213000011   Furfuril alkol

  

293213000012   Tetrahidrofurfuril alkol

  

293219               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası; diğer

  

29321900           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası; diğer

  

293219000011   Sukraloz

  



293219000019   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası olan diğer bileşikler

  

293220               Laktonlar

  

29322010           Laktonlar; Fenolftalein, Hidroksi octadecyloxy naftoik asit, Kloro siklohekzilaminospiro,

Metil dokosiloksi hidroksi

  

293220100000   Laktonlar; Fenolftalein, Hidroksi octadecyloxy naftoik asit, Kloro siklohekzilaminospiro,

Metil dokosiloksi hidroksi

  

29322020           Gamma-bütirolaktan

  

293220200000   Gamma-bütirolaktan

  

29322090           Santonin, nonalakton, izoaskorbikasit, ambredtolit, kumarin, metil kumarinler,

etilkumarinler ve diğer laktonlar

  

293220901000   Santonin

  

293220909011   Nonalakton

  

293220909012   İzoaskorbikasit

  

293220909013   Ambredtolit

  

293220909014   Kumarin, metilkumarinler

  

293220909015   Etilkumarinler

  

293220909019   Diğer laktonlar

  

293291               İzosafrol

  

29329100           İzosafrol

  

293291000000   İzosafrol

  

293292               1- (-1, 3 Benzodioksol-5-il)propan-2-one

  

29329200           1- (-1, 3 Benzodioksol-5-il)propan-2-one

  



293292000000   1- (-1, 3 Benzodioksol-5-il)propan-2-one

  

293293               Piperonal

  

29329300           Piperonal

  

293293000000   Piperonal

  

293294               Safrol

  

29329400           Safrol

  

293294000000   Safrol

  

293295               Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)

  

29329500           Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)

  

293295000000   Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)

  

293299               Diğer; sadece oksijenli heterosiklik diğer bileşikler

  

29329900           Sadece oksijenli heterosiklik bileşiklerin diğerleri

  

293299001000   Halkasında dört atomu olan epoksitler

  

293299002000   Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller Ve bunların türevleri

  

293299003000   Piperonolik asit

  

293299004000   Piperonil bütoksit

  

293299005011   1, 3 dioksan

  

293299005012   1, 4 dioksan (dietilendioksit)

  

293299005013   1, 3 dioksalan

  

293299005019   Diğer halkalı eterler

  

293299009011   N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB)



  

293299009019   Sadece oksijenli heterosiklik bileşiklerin diğerleri

  

2933                   Sadece azotlu heterosiklik bileşikler

  

293311               Fenazon (antiprin) ve türevleri

  

29331110           Propifenazon (INN)

  

293311100000   Propifenazon (INN)

  

29331190           Fenazon (antiprin) ve türevleri

  

293311900011   Fenazon (antiprin)

  

293311900012   Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin)

  

293311900019   Diğer fenazonlar ve türevleri

  

293319               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan diğer bileşikler

  

29331910           Fenilbutazon (INN)

  

293319100000   Fenilbutazon (INN)

  

29331990           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan bileşikler

  

293319900011   1- Fenil- 3- pirazolidon

  

293319900019   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan diğer bileşikler

  

293321               Hidantoin ve türevleri

  

29332100           Hidantoin ve türevleri

  

293321000011   Hidantoin

  

293321000012   Hidantoinin türevleri

  

293329               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan diğer bileşikler

  



29332910           Nafazolin hidroklorür, nafazolin nitrat, fentolamin; tolazolin hidroklorür

  

293329100011   Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat

  

293329100012   Pentalamin

  

293329100013   Tolazolin hidroklorür

  

29332990           Yapısında başka halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan bileşikler

  

293329900011   Lisidin

  

293329900012   Ornidazol

  

293329900013   Etomidat

  

293329900019   Yapısında başka halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan diğer bileşikler

  

293331               Piridin ve tuzları

  

29333100           Piridin ve tuzları

  

293331001000   Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit)

  

293331009011   Piridin

  

293331009012   Piridin hidroklorür

  

293331009019   Piridinin diğer tuzları

  

293332               Piperidin ve tuzları

  

29333200           Piperidin ve tuzları

  

293332000011   Piperidin

  

293332000012   Piperidinin tuzları

  

293333               Alfentanil, anileridine, bezitramide, bromazepam vb. ile bunların tuzları

  

29333300           Alfentanil, anileridine, bezitramide, bromazepam vb. ile bunların tuzları



  

293333000011   Alfentanil (INN)

  

293333000012   Anileridine (INN)

  

293333000013   Bezitramide (INN)

  

293333000014   Bromazepam (INN)

  

293333000015   Difenoxin (INN)

  

293333000016   Diphenoxylate (INN)

  

293333000017   Dipipanone (INN)

  

293333000018   Fentanyl (INN)

  

293333000021   Ketobemidone (INN)

  

293333000022   Methylphnidate (INN)

  

293333000023   Pentazocine (INN)

  

293333000024   Pethidine (INN)

  

293333000025   Pethidine (INN) ara ürün a

  

293333000026   Phencyclidine (INN) (pcp)

  

293333000027   Phenoperidine (INN)

  

293333000028   Pipradrol (INN)

  

293333000031   Piritramide (INN)

  

293333000032   Propiram (INN)

  

293333000033   Trimeperidine (INN)

  

293333000039   Alfentanil, anileridine, bezitramide, bromazepam vb. tuzları

  



293339               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan diğer bileşikler

  

29333910           İproniazit (INN)ketobemidon hidroklorür (ınnm)pridosti

  

293339100011   İproniazit

  

293339100012   Ketobemidon hidroklorür

  

293339100013   Pridostigmin bromür

  

29333920           2, 3, 5, 6- Tetrakloropridin

  

293339200000   2, 3, 5, 6- Tetrakloropridin

  

29333925           3, 6- Dikloropridin- 2- karboksilik asit

  

293339250000   3, 6- Dikloropridin- 2- karboksilik asit

  

29333935           2- Hidroksietilamonyum- 3, 6- dikloropridin- 2- karboksilat

  

293339350000   2- Hidroksietilamonyum- 3, 6- dikloropridin- 2- karboksilat

  

29333940           2- Bütoksietil (3, 5, 6- trikloro- 2- pridiloksi) asetat

  

293339400000   2- Bütoksietil (3, 5, 6- trikloro- 2- pridiloksi) asetat

  

29333945           3, 5- Dikloro- 2, 4, 6- trifloropridin

  

293339450000   3, 5- Dikloro- 2, 4, 6- trifloropridin

  

29333950           Floroksipir (ıso)metil ester

  

293339500000   Floroksipir (ıso)metil ester

  

29333955           4- Metilpridin

  

293339550000   4- Metilpridin

  

29333999           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan bileşikler

  

293339990011   3- Pikolin (metilpiridin)



  

293339990012   Lutidinler

  

293339990013   Nikotinik asit dietilamit

  

293339990014   Mezoinozidol hekzonikotinad

  

293339990015   Tenaldin

  

293339990016   3-Quinüklidinil benzilat

  

293339990017   Quinüklidin-3-ol

  

293339990021   Piperidin türevleri

  

293339990022   Tropikamid

  

293339990028   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan diğer bileşikler

  

293341               Levorfanol ve tuzları

  

29334100           Levorfanol ve tuzları

  

293341000011   Levorfanol

  

293341000012   Levorfanol tuzları

  

293349               Kinolin/izokinolin halka sistemleri olan bileşikler

  

29334910           Kinolinin halojen türevleri; kinolin karboksilik asit türev

  

293349100011   Diiyodhidroksi- 8- kinolin

  

293349100012   İyodklorhidrokin (5- klor- 8- hidroksi- 7- iyodkinolin)

  

293349100019   Kinolinin diğer halojen türevleri

  

293349100021   Kinolinin karboksilik asit türevleri

  

29334930           Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

  



293349300000   Dekstrometorfan (INN) ve tuzları

  

29334990           Kinolin veya izokinolin halka sistemleri olan diğer bileşikler

  

293349900011   Kinolin

  

293349900012   İzokinolin

  

293349900013   Metilkinolin

  

293349900014   İzobutilkinolin

  

293349900015   İzopropilkinolin

  

293349900016   Tetrametilhidrokinolin

  

293349900017   Fenilkinolin karboksilik asit (fenilçinçinonikasit)

  

293349900018   Oktaverin

  

293349900021   6, 7- dimetoksi- 1- (3, 4, 5- trietoksifenil) izokinolin

  

293349900029   Kinolin/izokinolin halka sistemleri olan diğer bileşikler

  

293352               Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları

  

29335200           Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları

  

293352000000   Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları

  

293353               Allobarbital, amobarbital, barbital vb. tuzları

  

29335310           Fenobarbital, barbital ve tuzları

  

293353100011   Fenobarbital (INN)

  

293353100012   Fenobarbital sodyum tuzu

  

293353100019   Fenobarbitalin diğer tuzları

  

293353100021   Barbital (INN)



  

293353100022   Barbitalin tuzları

  

29335390           Diğer allobarbital, amobarbital, barbital vb. tuzları

  

293353900011   Butabarbital (INN)

  

293353900012   Pentobarbital (INN)

  

293353900013   Allobarbital (5, 5- diallilbarbutirik asit)

  

293353900014   Amobarbital (INN)

  

293353900015   Siklobarbital (INN)

  

293353900016   Metilfenobarbital (INN)

  

293353900017   Sekbutabarbital (INN)

  

293353900018   Sekobarbital (INN)

  

293353900021   Vinilbital (INN)

  

293353900022   Butalbital (INN)

  

293353900029   Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası olan diğer bileşikler

  

293354               Malonil üre (barbutirik asit) diğer türevleri vb. tuzları

  

29335400           Malonil üre (barbutirik asit) diğer türevleri vb. tuzları

  

293354000011   Zopiklon (INN)

  

293354000012   Mephobarbital (Prominal) (INN)

  

293354000013   Methobarbital (Metil amino) (INN)

  

293354000014   Proxibarbal (INN)

  

293354000015   Thiopental na (INN)

  



293354000019   Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri ve bunların tuzları

  

293355               Loprazolam, meklokualon, metakualon ve zipeprol vb. tuzları

  

29335500           Loprazolam, meklokualon, metakualon ve zipeprol vb. tuzları

  

293355000011   Laprazolam (INN)

  

293355000012   Zipeprol (INN)

  

293355000013   Meklokualon (INN)

  

293355000014   Metakualon (INN)

  

293355000019   Laprazolam, zipeprol, meklokualon, metakualon tuzları

  

293359               Yapısında bir piridin/piperizin halkası olan diğer bileşikler

  

29335910           Diazinon (ıso)

  

293359100000   Diazinon (ıso)

  

29335920           1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin)

  

293359200000   1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin)

  

29335995           Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası olan diğer bileşikler

  

293359950011   Piperazin (dietilendiamin)

  

293359950012   Piperazin hekzahidrat

  

293359950013   Piperazin hidroklorür

  

293359950014   Piperazin fosfat

  

293359950015   Piperazin adipat

  

293359950016   Piperazin sitrat

  

293359950017   Piperazin kalsiyum edatat



  

293359950018   Piperazin tartarat

  

293359950021   1- Amino- 4- metilpiperazin

  

293359950022   2, 5- Dimetil piperazin

  

293359950023   BZP (1-benzylpiperazine)

  

293359950028   Piperazinin diğer tuz ve türevleri

  

293359950031   Siprofloksasin

  

293359950032   Pyrazophos

  

293359950038   Yapısında bir pirimidin halkası/piperazin halkası olan diğer bileşikler

  

293361               Melamin

  

29336100           Melamin

  

293361000000   Melamin

  

293369               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan diğer bileşikler

  

29336910           Atrazin; propazin; simazin; hekzahidro 1, 3, 5 trinitro1, 3, 5 triazin

  

293369101000   Hekzojen (trimetilentrinitramin)

  

293369109011   Atrazin

  

293369109012   Propazin

  

293369109013   Simazin

  

29336940           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan bileşiklerin diğerleri

  

293369401000   Metanamin (INN) (hekzametilentetramin)

  

293369402000   2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol

  



29336980           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan diğer bileşikler

  

293369800011   Siyanitrik asit

  

293369800019   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan diğer bileşikler

  

293371               Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam)

  

29337100           Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam)

  

293371000000   Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam)

  

293372               Klobazam ve metiprilon

  

29337200           Klobazam ve metiprilon

  

293372000011   Klobazam (INN)

  

293372000012   Metiprilon (INN)

  

293379               Diğer laktamlar

  

29337900           Diğer laktamlar

  

293379000011   İzatin

  

293379000012   2- Hidroksikinolin (karbostiril)

  

293379000019   Diğer laktamlar

  

293391               Azotlu heterosiklik diğer bileşikler

  

29339110           Klordiazepoksit (INN)

  

293391100000   Klordiazepoksit (INN)

  

29339190           Azotlu heterosiklik diğer bileşikler

  

293391900011   Alprazolan (INN)

  

293391900012   Camazepam (INN)



  

293391900013   Clonazepam (INN)

  

293391900014   Clorazepate (INN)

  

293391900015   Delorazepam (INN)

  

293391900016   Diazepam (INN)

  

293391900017   Estazolam (INN)

  

293391900018   Ethylloflozepate (INN)

  

293391900021   Fluduazepam (INN)

  

293391900022   Flunıprazepam (INN)

  

293391900023   Flurazepam (INN)

  

293391900024   Halazepam (INN)

  

293391900025   Lorazepam (INN)

  

293391900026   Lormetazepam (INN)

  

293391900027   Mazindol (INN)

  

293391900028   Medazepam (INN)

  

293391900031   Midazolam (INN)

  

293391900032   Nimetazepam (INN)

  

293391900033   Pinazepam (INN)

  

293391900034   Prazepam (INN)

  

293391900035   Pyrovalerone (INN)

  

293391900036   Temazepam (INN)

  



293391900037   Tetrazepam (INN)

  

293391900038   Triazolam (INN)

  

293391900041   Nitrazepam (INN)

  

293391900042   Nordazepam (INN)

  

293391900043   Oxazepam (INN)

  

293399               Sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler

  

29339920           İndol, skatol (3 metilindol)azepetin [6allil 6, 7dihidro-5hdibenzo vs.]

  

293399201011   İndol ve tuzları

  

293399201012   Skatol ve tuzları

  

293399209011   Azepetin ve tuzları

  

293399209012   Fenindamin ve tuzları

  

293399209013   İmipramin hidroklorür

  

293399209019   Sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler

  

29339950           2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol

  

293399500000   2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol

  

29339980           Sadece azotlu heterosiklik bileşiklerin diğerleri

  

293399801000   Benzimidazol- 2- tiol (merkaptobenzimidazol)

  

293399809014   Monoazepinler

  

293399809015   Diazepinler

  

293399809016   Buspiron (INN)

  

293399809017   WY 3185 (Okzazepam intermedia)



  

293399809018   WY 4088 (Propozepam intermedia)

  

293399809021   İndolasetik asit

  

293399809022   İndolbutirik asit

  

293399809023   Akridin ve türevleri

  

293399809024   Karbazol ve türevleri

  

293399809025   Azosinler

  

293399809026   Trihexyphenidyl (INN)

  

293399809027   Tenocyclidine (INN)

  

293399809028   Biperiden (INN)

  

293399809031   Chloramino Ketone

  

293399809032   Delta 9-Tetra hydrocannabinol

  

293399809033   Rolicyclidine (INN)

  

293399809034   Etrytamine (INN)

  

293399809035   Zolpidem tartrate

  

293399809036   Azinphos-ethyl

  

293399809037   Chlorfenapyr

  

293399809038   Maleic hidrazin

  

293399809041   Tris-aziridinyl-phosphinoxide

  

293399809043   Benzidamin

  

293399809044   Benzidamin hidroklorür

  



293399809049   Sadece azotlu heterosiklik bileşiklerin diğerleri

  

2934                   Nükleik asitler ve bunların tuzları; diğer heteroksiklik bileşikler

  

293410               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası olan bileşik.

  

29341000           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası olan bileşik.

  

293410000011   Ultraseptil

  

293410000012   Sibazol

  

293410000013   4- Tiazolin (dihidrotiazol)

  

293410000019   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası olan diğer bileşikler

  

293420               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası olan bileşikler

  

29342020           Di (benzotiazol-2-il) disülfür - merkaptobenzotiazol

  

293420200011   Di (benzotiazol- 2- il) disülfür

  

293420200012   Merkaptobenzotiazol (benzotiazol- 2- tiol) ve tuzları

  

29342080           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası olan diğer bileşikler

  

293420800000   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası olan diğer bileşikler

  

293430               Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan bileşikler

  

29343010           Tietilperazin (INN)- tioridazin (INN) ve tuzları

  

293430100011   Tietilperazin

  

293430100012   Tioridazin

  

293430100013   Tioridazin tuzları

  

29343090           Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan diğer bileşikler

  

293430900000   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan diğer bileşikler



  

293491               Nükleik asitler vb. tuzları- diğer heteroksiklik bileşikler

  

29349100           Nükleik asitler vb. tuzları- diğer heteroksiklik bileşikler

  

293491000011   Aminorex (INN)

  

293491000012   Brotizolam (INN)

  

293491000013   Clotiazepam (INN)

  

293491000014   Cloxazolam (INN)

  

293491000015   Dextromoramide (INN)

  

293491000016   Haloxazolam (INN)

  

293491000017   Ketazolam (INN)

  

293491000018   Mescarb (INN)

  

293491000021   Oxazolam (INN)

  

293491000022   Pemoline (INN)

  

293491000023   Phendimetrazine (INN)

  

293491000024   Sufentanil (INN)

  

293491000029   Nükleik asitler vb. tuzları; diğer heteroksiklik bileşikler; diğer

  

293499               Diğer nükleik asitler vb. tuzları; diğer heteroksiklik bileşikler

  

29349960           Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları :

  

293499601011   Klorprotiksen

  

293499601012   Tenalidin

  

293499601013   Tenalidin tartaratları ve maleatları

  



293499609000   Nükleik asitler vb. tuzları ile diğer heteroksiklik bileşiklerin diğerleri

  

29349990           Diğer nükleik asitler vb. tuzları- diğer heteroksiklik bileşikler

  

293499901000   Sültonlar ve sültamlar

  

293499902000   Tiofen

  

293499903011   Monotinler

  

293499903012   Nükleik asit ve tuzları

  

293499909011   Nitrofurazon

  

293499909012   Morfolin propiyonitril

  

293499909013   Tiyokonazol

  

293499909014   Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)-one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

  

293499909015   Chlozolinate

  

293499909021   Aspartam asesülfam tuzu

  

293499909022   Tianeptine ve tuzları

  

293499909028   Diğer nükleik asitler ve bunların tuzları ve diğer heterosiklik bileşikler

  

2935                   Sülfonamidler

  

293500               Sülfonamidler

  

29350030           Sülfonamidler

  

293500300000   3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto [1,8-cd]piran-1-

yl}-N,N-dimetil-1H-indol-vb.

  

29350090           Diğer sülfonamidler

  

293500900011   Sülfodiazin

  



293500900012   Sülfatiazol

  

293500900013   o-toluen sülfonamid

  

293500900014   p-sülfamilbenzamin

  

293500900015   p-aminobenzensülfonamid

  

293500900016   Sülfopirin

  

293500900017   Sülfomerazin

  

293500900018   Sodyum sülfadimiden

  

293500900021   Sülfametakzol

  

293500900022   Sülfizokzazol

  

293500900023   Asetilsülfizokzazol

  

293500900029   Diğer sülfonamidler

  

2936                   Provitaminler ve vitaminler

  

293621               Vitamin a ve türevleri

  

29362100           Vitamin a ve türevleri

  

293621000011   Vitamin A

  

293621000012   Vitamin A asetat

  

293621000013   Vitamin A propiyonat

  

293621000014   Vitamin A palmitat

  

293621000015   Vitamin A asit (retinoik asit)

  

293621000019   Vitamin A 'nın diğer türevleri

  

293622               Vitamin B1 ve türevleri



  

29362200           Vitamin B1 ve türevleri

  

293622000011   Vitamin B1 [tiamin (INN)anurin]

  

293622000012   Tiyamin hidroklorür

  

293622000013   Tiyamin mononitrat

  

293622000019   Vitamin B1'in diğer türevleri

  

293623               Vitamin B2 ve türevleri

  

29362300           Vitamin B2 ve türevleri

  

293623000011   Vitamin B2 [riboflavin (INN)lakta flavin]

  

293623000012   Riboflavin 5-ortofosforik esteri

  

293623000013   Riboflavin 5-ortofosfat esterinin tuzları

  

293623000019   Vitamin B2'nin diğer türevleri

  

293624               D/dl pantotenik asit (B3 vitamini/B5 vitamini)

  

29362400           D/dl pantotenik asit (B3 vitamini/B5 vitamini)

  

293624000011   D-veya DL-Pantotenik asit

  

293624000012   Sodyum pantotanat

  

293624000013   Kalsiyum pantotanat

  

293624000019   Vitamin B3/B5'in diğer türevleri

  

293625               Vitamin b 6 ve türevleri

  

29362500           Vitamin b 6 ve türevleri

  

293625000011   Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol]

  



293625000012   Piridoksin hidroklorür

  

293625000019   Vitamin b 6'nın diğer türevleri

  

293626               Vitamin B12 ve türevleri

  

29362600           Vitamin B12 ve türevleri

  

293626000011   Vitamin B12 [siyonokobalamin (INN)]

  

293626000012   Hidroksi kobalamin

  

293626000019   Vitamin B12'nin diğer türevleri

  

293627               Vitamin C ve türevleri

  

29362700           Vitamin c ve türevleri

  

293627000011   Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ]

  

293627000012   Sodyum askorbat

  

293627000013   Kalsiyum askorbat

  

293627000019   Vitamin c'nin diğer türevleri

  

293628               Vitamin E ve türevleri

  

29362800           Vitamin e ve türevleri

  

293628000011   Vitamin e (tokoferol)

  

293628000012   Tokoferil asetat

  

293628000013   Disodyum tokoferil fosfat

  

293628000019   Vitamin e'nin diğer türevleri

  

293629               Diğer vitaminler ve türevleri

  

29362900           Diğer vitaminler ve türevleri



  

293629000011   Vitamin B9 [(folikasit (INN)/fitoroilglutamik asit]

  

293629000012   Vitamin B9'un türevleri

  

293629000021   Vitamin H (biyotin)

  

293629000022   Vitamin H'nin türevleri

  

293629000031   Vitamin K (fitomenadion (INN) )

  

293629000032   Vitamin K'nın türevleri

  

293629000033   Vitamin PP (nikotinamit (INN) )

  

293629000034   Nikotinik asit (INN)

  

293629000039   Vitamin PP'nin diğer türevleri

  

293629000041   Vitamin D2 [kalsifenol, ergokalsifenol (ergosterol)]

  

293629000042   Vitamin D3 (7-dehidrokollesterol)

  

293629000043   Vitamin D4 (22, 23-dihidroergesterol)

  

293629000044   Vitamin D5 (7-dehidro-beta stosterol)

  

293629000045   Vitamin D'nin türevleri

  

293629000046   Vitamin A+D3

  

293629000049   Diğer vitaminler ve türevleri

  

293690               Diğer provitaminler ve vitaminler

  

29369000           Provitaminler ve vitaminlerin diğerleri (tabii konsantreler dahil)

  

293690001000   Provitaminler (karışık olmayanlar)

  

293690009011   A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri

  



293690009019   Diğer vitaminlerin tabii konsantreleri

  

293690009029   Diğer provitaminler ve vitaminlerin karışımları

  

2937                   Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve bunların öncelikle hormon olarak kullanılan

türevleri

  

293711               Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler

  

29371100           Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler

  

293711000000   Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler

  

293712               Ensülin ve tuzları

  

29371200           Ensülin ve tuzları

  

293712001000   Ensülin

  

293712002000   Ensülin tuzları

  

293719               Hipofizin ön lobu hormonları/benzeri hormonlar vb. türevleri

  

29371900           Hipofizin ön lobu hormonları/benzeri hormonlar vb. türevleri

  

293719000011   Hipofiz ön lobu hormonları

  

293719000012   Hipofiz arka lobu hormonları

  

293719000019   Diğer hormonlar

  

293721               Kortizon, hidrokortizon, prednizon ve prednizolon

  

29372100           Kortizon, hidrokortizon, prednizon ve prednizolon

  

293721000011   Kortizon

  

293721000012   Hidrokortizon

  

293721000013   Prednizon (dehidrokortizon)

  



293721000014   Prednizolon (dehidrohidrokortizon)

  

293722               Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

  

29372200           Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

  

293722000000   Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

  

293723               Ostrojenler ve projestojenler

  

29372300           Ostrojenler ve projestojenler

  

293723000011   Ostrojenler

  

293723000012   Projestojenler (over hormonlar)

  

293729               Diğer polipeptid, porotein ve glikoprotiein hormonları bunların türevi vb. yapıdakiler

  

29372900           Diğer polipeptid, porotein ve glikoprotiein hormonları bunların türevi vb. yapıdakiler

  

293729000011   Adrenal hormonları

  

293729000012   Testiküler hormonları

  

293729000019   Diğer steroidal hormonlar, bunların türevleri

  

293750               Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. türevleri

  

29375000           Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. türevleri

  

293750000000   Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. türevleri

  

293790               Diğerler hormonlar vb. diğer türevleri

  

29379000           Diğerler hormonlar ve bunların türevleri

  

293790000000   Diğerler hormonlar ve bunların türevleri

  

2938                   Glikozitler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

293810               Rutosid (rutin) ve türevleri



  

29381000           Rutosid (rutin) ve türevleri

  

293810000011   Rutosid (rutin)

  

293810000012   Rutosid türevleri

  

293890               Diğer glikozitler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

29389010           Dijital glikozitler

  

293890100011   Dijitoksin

  

293890100019   Diğer dijital glikozitler

  

29389030           Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar

  

293890300000   Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar

  

29389090           Glikozitler vb. tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

  

293890901000   Saponinler

  

293890909011   Strofantin

  

293890909012   Arbutin

  

293890909013   Amigdalin

  

293890909014   Neohesperidin dihidrokalkon (nhdc)

  

293890909015   Steviosit

  

293890909019   Glikozitler vb. tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; diğer

  

2939                   Bitkisel alkaloidler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

293911               Haşhaş sapı konsantresi; kodein, morfin, eroin, hidrokodon vb. ile tuzları

  

29391100           Haşhaş sapı konsantresi; kodein, morfin, eroin, hidrokodon vb. ile tuzları

  



293911000011   Haşhaş sapı konsantreleri (tabi/sentez yolu ile elde edilen)

  

293911000012   Morfin

  

293911000013   Diasetil morfin (eroin)

  

293911000014   Etil morfin

  

293911000015   Kodein

  

293911000016   Tebain

  

293911000017   Buprenorphine (INN)

  

293911000018   Dihydrokodeine (INN)

  

293911000021   Etorphine (INN)

  

293911000022   Hydrocodone (INN)

  

293911000023   Hydromorphone (INN)

  

293911000024   Nicomorphine (INN)

  

293911000025   Oxycodone (INN)

  

293911000026   Oxymorphone (INN)

  

293911000027   Pholcodine (INN)

  

293911000028   Thebacon (INN)

  

293911000031   Morfin sülfat

  

293911000032   Morfin hidroklorür

  

293911000039   Diğer haşhaş sapı konsantreleri, tuzları

  

293919               Diğer afyon alkaloidleri vb. türevleri

  

29391900           Diğer afyon alkaloidleri vb. türevleri



  

293919000011   Narsein

  

293919000012   Narkotin (noskapin (INN)]

  

293919000013   Papaverin

  

293919000014   Apomorfin

  

293919000015   Oripavine

  

293919000018   Diğer afyon alkaloidleri ve bunların türevleri, tuzları

  

293920               Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri ve tuzları

  

29392000           Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri ve tuzları

  

293920001011   Kinin

  

293920001012   Kinin sülfat

  

293920001019   Kinin tuzları

  

293920009011   Barbiturate de kinidin

  

293920009019   Kınakınanın diğer alkaloidleri ve bunların türevleri, tuzları

  

293930               Kafein ve tuzları

  

29393000           Kafein ve tuzları

  

293930000011   Kafein

  

293930000012   Kafein tuzları

  

293941               Efedrin ve tuzları

  

29394100           Efedrin ve tuzları

  

293941000011   Efedrin

  



293941000012   Efedrin hidroklorür

  

293941000019   Efedrinin diğer tuzları

  

293942               Psödoefedrin (INN) ve tuzları

  

29394200           Psödoefedrin (INN) ve tuzları

  

293942000011   Pseudoefedrin

  

293942000012   Pseudoefedrinin tuzları

  

293943               Kathin (INN) ve tuzları

  

29394300           Kathin (INN) ve tuzları

  

293943000011   Katin

  

293943000012   Katin tuzları

  

293944               Norephedrine ve bunların tuzları

  

29394400           Norephedrine ve bunların tuzları

  

293944000000   Norephedrine ve bunların tuzları

  

293949               Diğer efedrin ve tuzları

  

29394900           Diğer efedrin ve tuzları

  

293949000011   Metilefedrin

  

293949000013   Metanfetamin

  

293949000015   Barbexaclon

  

293949000019   Diğer efedrinler ve tuzları

  

293951               Fenetilin (INN) ve tuzları

  

29395100           Fenetilin (INN) ve tuzları



  

293951000011   Fenetilin (INN)

  

293951000012   Fenetilin tuzları

  

293959               Diğer teofilin ve aminofilin vb. türevleri, tuzları

  

29395900           Diğer teofilin ve aminofilin vb. türevleri, tuzları

  

293959000011   Teofilin ve aminofilin ve tuzları

  

293959000012   Dimenhidrinat

  

293959000019   Diğer Teofilin ve aminofilin (teofilin -etilendiamin) ve bunların türevleri,tuzları;diğerleri

  

293961               Ergometrin (INN) ve tuzları

  

29396100           Ergometrin (INN) ve tuzları

  

293961000000   Ergometrin (INN) ve tuzları

  

293962               Ergotamin (INN) ve tuzları

  

29396200           Ergotamin (INN) ve tuzları

  

293962000000   Ergotamin (INN) ve tuzları

  

293963               Liserjik asit ve tuzları

  

29396300           Liserjik asit ve tuzları

  

293963000000   Liserjik asit ve tuzları

  

293969               Diğer çavdar mahmuzu alkaloidleri vb. tuzları, türevleri

  

29396900           Diğer çavdar mahmuzu alkaloidleri vb. tuzları, türevleri

  

293969000011   Ergokristin

  

293969000012   Ergotoksin

  



293969000013   Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları

  

293969000019   Çavdar mahmuzunun diğer alkaloidleri ve bunların türevleri, tuzları

  

293991               Kokain, ekgonin, levometamfetamin vb. ile bunların tuzu, esteri ve türevleri

  

29399100           Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN), metamfetamin racemate;

bunların tuzları, esterleri ve diğer

  

293991000011   Ham kokain

  

293991000021   Ekgonin

  

293991000022   Levometanfetamin

  

293991000023   Metafetamin (INN)

  

293991000024   Metafetamin racemate

  

293991000029   Diğer kokain ve tuzları

  

293991000039   Kokain türü diğer alkaloidler ve türleri

  

293999               Diğer bitkisel alkaloidler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

29399900           Diğer bitkisel alkaloidler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

293999001000   Teobromin

  

293999009011   Piperin

  

293999009012   Atropin

  

293999009013   Homatropin

  

293999009014   Pilokarpin

  

293999009015   Hiyosiyamin

  

293999009016   Ezerin

  



293999009017   Hiyosin (skopolamin)

  

293999009018   Rezerpin

  

293999009021   Teobromin türevleri

  

293999009022   Psilocybine

  

293999009023   Psicain neu

  

293999009029   Diğer bitkisel alkoloidler ve türevleri

  

2940                   Kimyaca saf şekerler; eterleri, asetalleri, esterleri ve tuzları

  

294000               Kimyaca saf şekerler; eterleri esterleri ve tuzları

  

29400000           Kimyaca saf şekerler; eterleri esterleri ve tuzları

  

294000000011   Ramnoz, rafinoz, mannoz

  

294000000012   Maltilol ((?)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol)

  

294000000013   Laktilol ((4-O-ß-D-Galaktopiranozil-D-glusitol)

  

294000000014   İzomalt

  

294000000018   Kimyaca saf diğer şekerler

  

2941                   Antibiyotikler

  

294110               Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; tuzları

  

29411000           Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri;bunların tuzları

  

294110000011   Amoksilin trihydrate

  

294110000012   Amoksilin anhydrous

  

294110000013   Amoksilin sodium

  

294110000019   Amoksilinin diğer tuzları



  

294110000021   Ampisilin trihydrate

  

294110000022   Ampisilin anhydrous

  

294110000023   Ampisilin sodium

  

294110000024   Steril ampisilin sodium

  

294110000025   Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri

  

294110000029   Diğer ampisilin, metampisilin, pivampisilin ve bunların tuzları :

  

294110000031   Azidocillin sodium

  

294110000032   Piperacillin monohydrate

  

294110000033   Indanyl carbenicillin sodium

  

294110000034   Sultamycillin tosylat

  

294110000035   Sultamycillin base

  

294110000039   Diğer penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki diğer türevler

  

294120               Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

  

29412030           Dihidrostreptomisin tuzları, eterleri ve hihratları

  

294120300000   Dihidrostreptomisin tuzları, eterleri ve hihratları

  

29412080           Diğer streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

  

294120800000   Diğer streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

  

294130               Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları

  

29413000           Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları

  

294130000011   Tetrasiklin

  



294130000012   Tetrasiklin hcı

  

294130000013   Tetrasiklin phosphate

  

294130000014   Oxytetrasiklin

  

294130000015   Oxytetrasiklin hcı

  

294130000016   Chlortetrasiklin

  

294130000017   Chlortetrasiklin hcı

  

294130000019   Diğer tetrasiklinler ve türevleri, tuzları

  

294140               Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları

  

29414000           Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları

  

294140000011   Kloramfenikol

  

294140000012   Kloramfenikol palmitat

  

294140000013   Kloramfenikol pentatonat

  

294140000019   Kloramfenikolun diğer türevleri

  

294150               Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları

  

29415000           Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları

  

294150000011   Erithromisin

  

294150000012   Erithromisin estolate

  

294150000013   Erithromisin ethyl succinate

  

294150000014   Erithromisin stearate

  

294150000019   Erithromisinin diğer türevleri

  

294190               Diğer antibiyotikler, türevleri; tuzları



  

29419000           Diğer antibiyotikler, türevleri; tuzları

  

294190000011   Tirotrisin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000012   Basitrasin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000013   Neomisin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000014   Polimiksin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000015   Kanomisin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000016   Viomisin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000017   Sikloserin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000018   Kolimisin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000021   Groseofülvin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000022   Gentamisin

  

294190000023   Gentamisin sülfat

  

294190000029   Gentamisin'in diğer türevleri; bunların tuzları

  

294190000031   Linkomisin

  

294190000032   Linkomisin HCI

  

294190000039   Linkomisin'in diğer türevleri; bunların tuzları

  

294190000041   Rifampisin

  

294190000042   Rifampisin'in türevleri; bunların tuzları

  

294190000043   Sefradin

  

294190000044   Sefradin monohidrat

  



294190000045   Sefaleksin monohidrat

  

294190000046   Sefradoksil monohidrat

  

294190000047   Sefuroksim aksetil

  

294190000048   Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları

  

294190000051   Netilmisin sülfat

  

294190000059   Diğer antibiyotikler

  

2942                   Diğer organik bileşikler

  

294200               Diğer organik bileşikler

  

29420000           Diğer organik bileşikler

  

294200000011   Keten

  

294200000012   Difenilketen

  

294200000019   Diğer ketenler

  

294200000021   Bakır asetoarsenit

  

294200000029   Diğer organik bileşikler

  

30                       Eczacılık ürünleri

  

3001                   Tedavide kullanılan guddeler ve diğer organlar; heparin ve tuzları

  

300120               Guddelerin/diğer organların/bunların salgılarının hülasaları

  

30012010           İnsan menşeli guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hulasaları

  

300120100000   İnsan menşeli guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hulasaları

  

30012090           Hayvan menşeli guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hulasaları

  

300120900000   Hayvan menşeli guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hulasaları



  

300190               İnsan ve hayvan menşeli tedavide kullanılan diğer maddeler

  

30019020           Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan menşeli diğer maddeler

  

300190200000   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan menşeli diğer maddeler

  

30019091           Hayvan menşeli heparin ve tuzları

  

300190910000   Hayvan menşeli heparin ve tuzları

  

30019098           Hayvan menşeli tedavide kullanılan diğer maddeler

  

300190981000   Hayvan menşeli kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)

  

300190989000   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan menşeli diğer maddeler

  

3002                   İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. Ürünler

  

300210               Serumlar, diğer kan fraksiyonları ile tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler

  

30021010           Serumlar

  

300210100011   Yılan serumu

  

300210100012   Aglutinan serumları

  

300210100013   Gamma-globulin

  

300210100019   Diğer serumlar

  

30021091           Hemoglobin, kan globulinleri ve serum globulinleri

  

300210910011   Hemoglobin

  

300210910012   Kan globulinleri

  

300210910013   Serum globulinleri

  

30021098           Diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan diğer ürünler

  



300210980000   Diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan diğer ürünler

  

300220               İnsanlar için kullanılan aşılar

  

30022000           İnsanlar için kullanılan aşılar

  

300220001000   Çocuk felci aşıları

  

300220002011   Kızamık aşısı

  

300220002012   Kabakulak aşısı

  

300220002013   BCG aşısı

  

300220002014   Karma aşı (DBT)

  

300220002015   Kolera aşısı

  

300220002016   Tifo aşısı

  

300220002019   İnsanlar için kullanılan diğer aşılar

  

300230               Veterinerlikte kullanılan aşılar

  

30023000           Veterinerlikte kullanılan aşılar

  

300230000000   Veterinerlikte kullanılan aşılar

  

300290               İnsan ve hayvan tedavisi için insan ve hayvan menşeli maddeler

  

30029010           İnsan kanı

  

300290100000   İnsan kanı

  

30029030           Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı

  

300290300000   Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı

  

30029050           Mikroorganizma kültürleri

  

300290501011   Fermentler (hayvan sağlığında kullanılan)



  

300290501019   Diğer fermentler

  

300290509000   Diğer mikroorganizma kültürleri

  

30029090           Toksinler

  

300290900011   Saksitoksin

  

300290900012   Risin

  

300290900013   Hayvan sağlığında kullanılan toksinler

  

300290900019   Diğer aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürler

  

3003                   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış ilaçlar (dozsuz)

  

300310               Penisilanik asit bünyeli penisilin./türev, streptomisin (dozlandırılmamış)

  

30031000           Penisilanik asit bünyeli penisilinler/türevleri veya streptomisinler/türevlerini içeren ilaçlar

(dozlandırılmamış)

  

300310000000   Penisilanik asit bünyeli penisilinler/türevleri veya streptomisinler/türevlerini içeren ilaçlar

(dozlandırılmamış)

  

300320               Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

30032000           Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

300320000000   Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

300331               Ensülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

30033100           İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

300331000000   İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

300339               Hormon ve diğer ürün içerip antibiyotik içermeyen diğer ürünler (dozlandırılmamış)

  

30033900           29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içerip, antibiyotikleri içermeyen diğer

ilaçlar (dozlandırılmamış)



  

300339000000   29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içerip, antibiyotikleri içermeyen diğer

ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

300340               Alkaloit vb. türevlerini içerip, antibiyotik ve hormon içermeyen ürünler (dozlandırılmamış)

  

30034020           Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için

ambalajlanmamış

  

300340200000   Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için

ambalajlanmamış

  

30034030           Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için

ambalajlanmamış

  

300340300000   Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için

ambalajlanmamış

  

30034040           Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için

ambalajlanmamış

  

300340400000   Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmamış veya perakende satış için

ambalajlanmamış

  

30034080           Alkaloidleri veya türevlerini içerip, antibiyotik/hormon/diğer ürün içermeyen diğer ilaçlar;

dozlu veya perakende değil

  

300340800000   Alkaloidleri veya türevlerini içerip, antibiyotik/hormon/diğer ürün içermeyen diğer ilaçlar;

dozlu veya perakende değil

  

300390               Tedavide/korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış diğer ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

30039000           Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış diğer ilaçlar

(dozlandırılmamış)

  

300390000000   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış diğer ilaçlar;

dozlandırılmamış, ambalajlanmamış

  

3004                   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

  

300410               Penisilanik asit bünyeli penisilinler vb. türevleri (dozlandırılmış)



  

30041000           Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri (dozlandırılmış veya perakende

satış için)

  

300410000000   Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri (dozlandırılmış veya perakende

satış için)

  

300420               Diğer antibiyotikleri içerenler (dozlandırılmış)

  

30042000           Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış)

  

300420000000   Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış)

  

300431               Ensülin içerenler (2937'de ki hormonları içeren)

  

30043100           İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış)

  

300431000000   İnsülin içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış)

  

300432               Böbrek üstü bezi kabuğu içerenler

  

30043200           Böbreküstü bezi hormonlarını içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için

ambalajlanmış)

  

300432000000   Böbreküstü bezi hormonlarını içeren ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende satış için

ambalajlanmış)

  

300439               Antibiyotikleri içermeyip hormonları içeren

  

30043900           Antibiyotikleri içermeyip, 29.37 pozisyonundaki hormonları içeren diğer ilaçlar

(dozlandırılmış, perakende için)

  

300439000000   Antibiyotikleri içermeyip, 29.37 pozisyonundaki hormonları içeren diğer ilaçlar

(dozlandırılmış, perakende için)

  

300440               Alkoloidler vb. türevini içerip antibiyotik/hormonları içermeyenler

  

30044020           Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış

  

300440200000   Efedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış

  



30044030           Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için

ambalajlanmış

  

300440300000   Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için

ambalajlanmış

  

30044040           Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için

ambalajlanmış

  

300440400000   Norefedrin ve tuzlarını içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için

ambalajlanmış

  

30044080           Alkaloidleri veya türevlerini içerip,antibiyotik/hormon/diğer ürünleri içermeyen diğer

ilaçlar; dozlu veya perakende

  

300440800000   Alkaloidleri veya türevlerini içerip,antibiyotik/hormon/diğer ürünleri içermeyen diğer

ilaçlar; dozlu veya perakende

  

300450               Provitaminler ve vitaminlerin diğer ürünlerini içeren diğer ilaçlar

  

30045000           29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren diğer ilaçlar (dozlandırılmış,

perakende için)

  

300450000000   29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren diğer ilaçlar (dozlandırılmış,

perakende için)

  

300490               Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar

  

30049000           Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan diğer

ilaçlar; dozlandırılmış, ambalajlanmış

  

300490000000   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan diğer

ilaçlar; dozlandırılmış, ambalajlanmış

  

3005                   Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan pamuk, sargılar, gaz bezleri,

bandaj vb.

  

300510               Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler

  

30051000           Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler

  



300510000000   Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler

  

300590               Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan diğer pamuk, sargılar vs.

  

30059010           Vatka ve vatkadan mamul eşya

  

300590100011   Hidrofil pamuk (vatka ve vatkadan mamul eşya)

  

300590100019   Diğer eşya (vatka ve vatkadan mamul)

  

30059031           Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya

  

300590310011   Gaz bezleri(tekstil maddelerinden)

  

300590310012   Tıbbi gaz kompresler (tekstil maddelerinden)

  

300590310019   Gazlı diğer eşya (tekstil maddelerinden)

  

30059050           Tekstil maddelerinden yapılmış sargı bezleri, bandaj, sparadlar, vb

  

300590500011   Alçılı sargı bezi(tekstil maddelerinden)

  

300590500012   Tıbbi üçgen sargı(tekstil maddelerinden)

  

300590500019   Tekstil maddelerinden yapılmış diğer sargı bezleri, bandaj, sparadlar, vb.

  

30059099           Tıp, cerrahi, dişçilikte kullan. eczacılık maddeleri (diğer maddelerden)

  

300590991000   Tıbbi muşamba ve tafta angle (diğer maddelerden)

  

300590999000   Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan diğer eczacılık maddeleri (diğer maddelerden)

  

3006                   Tarifenin başka yerinde yer almayan eczacılık eşyası ve müstahzarları

  

300610               Steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemesi, hemostatlar

  

30061010           Cerrahi dikişler için steril katgütler

  

300610100000   Cerrahi dikişler için steril katgütler

  

30061030           Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler



  

300610301000   Plastiklerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler

  

300610302000   Örme mensucattan cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler

  

300610309000   Diğer maddelerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler

  

30061090           Cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler

  

300610901011   Plastikten cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar

  

300610901012   Plastikten cerrahi poliamid iplik

  

300610901013   Plastikten cerrahi poliglaktin iplik

  

300610901019   Plastikten; cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler

  

300610902011   Örme mensucattan cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar

  

300610902019   Cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler; örme mensucattan

  

300610909011   Diğer maddelerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar

  

300610909012   Diğer maddelerden cerrahi paslanmaz çelik tel

  

300610909019   Diğer maddelerden cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler

  

300620               Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler

  

30062000           Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler

  

300620000000   Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler

  

300630               Radyografi muayeneleri için x ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

  

30063000           Radyografi muayeneleri için x ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

  

300630000011   Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri

  

300630000012   Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

  



300640               Dişçi çimentoları, diğer diş dolgu maddeleri vs.

  

30064000           Dişçi çimentoları, diğer diş dolgu maddeleri vs.

  

300640000012   Çinko-fosfat siman

  

300640000013   Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri

  

300640000018   Diğer dişçi çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri

  

300650               İlk yardım çantaları ve kutuları

  

30065000           İlk yardım çantaları ve kutuları

  

300650000000   İlk yardım çantaları ve kutuları

  

300660               Esası hormon/spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar

  

30066000           Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici

kimyasal müstahzarlar

  

300660000000   Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici

kimyasal müstahzarlar

  

300670               Tıp/veterinerlikte bedenin bölümünü yağlayıcı/tıbbi aletleri bileştirmede kull. jeller

  

30067000           Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için jel

müstahzarları

  

300670000000   Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için jel

müstahzarları

  

300691               Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler

  

30069100           Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler

  

300691000000   Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler

  

300692               Eczacılık ürünleri döküntüleri

  

30069200           Eczacılık ürünleri döküntüleri



  

300692000000   Eczacılık ürünleri döküntüleri

  

31                       Gübreler

  

3101                   Hayvansal veya bitkisel gübreler

  

310100               Hayvansal/bitkisel gübreler

  

31010000           Hayvansal/bitkisel gübreler

  

310100001000   Hayvansal/bitkisel gübreler (kimyasal işlem görmüş olanlar)

  

310100009000   Hayvansal/bitkisel diğer gübreler

  

3102                   Azotlu mineral veya kimyasal gübreler

  

310210               Üre

  

31021010           Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağarlık olarak >%45

  

310210100000   Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağarlık olarak >%45

  

31021090           Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağarlık olarak <=%45

  

310210900000   Üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağarlık olarak <=%45

  

310221               Amonyum sülfat

  

31022100           Amonyum sülfat

  

310221000000   Amonyum sülfat

  

310229               Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları, karışımları

  

31022900           Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları, karışımları

  

310229000011   Amonyum sülfo nitrat

  

310229000019   Amonyum sülfat ve amonyum nitratın diğer çift tuzları, karışımları

  



310230               Amonyum nitrat

  

31023010           Amonyum nitrat; sulu çözelti halinde

  

310230100000   Amonyum nitrat; sulu çözelti halinde

  

31023090           Amonyum nitrat; diğer hallerde

  

310230900000   Amonyum nitrat; diğer hallerde

  

310240               Amonyum nitratın anorganik maddelerle karışımları

  

31024010           Amonyum nitrat (can) azot miktarı =<% 28

  

310240100011   Kalsiyum amonyum nitrat (CAN); azot miktarı <=% 28

  

310240100019   Amonyum nitratın diğer inorganik maddelerle karışımı azot <=%28

  

31024090           Amonyum nitrat (can) azot miktarı >% 28

  

310240900011   Kalsiyum amonyum nitrat (CAN); azot miktarı >% 28

  

310240900019   Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik

maddelerle karışımları

  

310250               Sodyum nitrat

  

31025010           Tabii sodyum nitrat

  

310250101000   Tabii sodyum nitrat; ağırlık itibariyle azot oranı =<% 16, 3

  

310250109000   Tabii sodyum nitrat; ağırlık itibariyle azot oranı >% 16, 3

  

31025090           Diğer sodyum nitrat

  

310250901000   Diğer sodyum nitrat; ağırlık itibariyle azot oranı =<% 16, 3

  

310250909000   Diğer sodyum nitrat; ağırlık itibariyle azot oranı >% 16, 3

  

310260               Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

  



31026000           Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

  

310260000000   Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

  

310280               Üre, amonyum nitratın sulu/amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

  

31028000           Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

  

310280000000   Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

  

310290               Azotlu mineral/kimyasal gübreler ve diğer karışımlar

  

31029000           Azotlu mineral/kimyasal gübreler ve diğer karışımlar

  

310290001000   Kalsiyum siyanamid; ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren

  

310290009000   Azotlu mineral veya kimyasal diğer gübreler

  

3103                   Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler

  

310310               Süper fosfatlar

  

31031010           Ağırlık; > % 35'den fazla difosfor pentaoksit içerenler

  

310310100011   Basit süper fosfat (normal); difosfor pentaoksit oranı >% 35

  

310310100012   İkili süper fosfat; difosfor pentaoksit oranı >% 35

  

310310100013   Üçlü süper fosfat; difosfor pentaoksit oranı >% 35

  

31031090           Ağırlık;% 35'den az difosfor pentaoksit içerenler

  

310310900011   Basit süper fosfat (normal); difosfor pentaoksit oranı=<% 35

  

310310900012   İkili süper fosfat; difosfor pentaoksit oranı =<% 35

  

310310900013   Üçlü süper fosfat; difosfor pentaoksit oranı =<% 35

  

310390               Fosfatlı mineral/kimyasal gübreler; diğer

  

31039000           Fosfatlı mineral veya kimyasal diğer gübreler



  

310390000000   Fosfatlı mineral veya kimyasal diğer gübreler

  

3104                   Potaslı mineral veya kimyasal gübreler

  

310420               Potasyum klorür

  

31042010           Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, k2o oranı <%40

  

310420100000   Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, k2o oranı <%40

  

31042050           Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, % 40 k2o oranı =<%62

  

310420500000   Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, % 40 k2o oranı =<%62

  

31042090           Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, k2o oranı >%62

  

310420900000   Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden, k2o oranı >%62

  

310430               Potasyum sülfat

  

31043000           Potasyum sülfat

  

310430001000   Potasyum sülfat; k2o oranı =<% 52

  

310430009000   Potasyum sülfat; k2o oranı >% 52

  

310490               Diğer potaslı mineral/kimyasal gübreler

  

31049000           Diğer potaslı mineral/kimyasal gübreler

  

310490001100   Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı =<% 30

  

310490001900   Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı >% 30

  

310490009000   Potaslı mineral veya kimyasal diğer gübreler

  

3105                   Azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler

  

310510               Azot, fosfor, potasyum vb. iki/üçünün karışımları (tablet ve 10 kg< ambalajlı gübreler)

  



31051000           Azot, fosfor, potasyum vb. iki/üçünün karışımları (tablet ve 10 kg< ambalajlı gübreler)

  

310510001100   Potasyum sülfat; k2o oranı=<%52, 10kg'lık ambalajlarda/tablet şeklinde

  

310510001900   Potasyum sülfat; k2o oranı>%52, 10kg'lık ambalajlarda/tablet şeklinde

  

310510002100   Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı=<%30, 10kg'lık ambalajlarda

  

310510002900   Magnezyum sülfat; potasyum sülfat; k2o oranı >%30, 10kg'lık ambalajlarda

  

310510003100   Kalsiyum siyanamid; azot oranı=<%25,10kg geçmeyen ambalajlarda/tablet vb şekilde

  

310510003900   Kalsiyum siyanamid; azot oranı >%25,10kg geçmeyen ambalajlarda/tablet vb şekilde

  

310510009011   Sıvı gübreler;10kg geçmeyen ambalajlarda/tablet vb. şekilde

  

310510009019   Diğer gübreler;10kg geçmeyen ambalajlarda/tablet vb şekilde

  

310520               Azot, fosfor, potasyum vs. üçünü birden içeren kimyasal gübreler

  

31052010           Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya

kimyasal gübreler; nitrogen >%10

  

310520100000   Bitki besin maddelerinden azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren

mineral/kimyasal gübreler;(nitrogen oranı>%10)

  

31052090           Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren diğer mineral

veya kimyasal gübreler

  

310520900000   Bitki besin maddelerinden azot, fosfor ve potasyumun üçünü içeren diğer mineral/kimyasal

gübreler(nitrogen oranı=<%10)

  

310530               Diamonyum hidrojenortofosfat

  

31053000           Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)

  

310530000000   Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)

  

310540               Amonyum dihidrojenortofosfat vb. diamonyum hidrojenortafosfatla karışımları

  

31054000           Amonyum dihidrojenortofosfat vb. diamonyum hidrojenortafosfatla karışımları



  

310540000011   Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)

  

310540000012   Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın karışımları

  

310551               Diğer kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içerenler

  

31055100           Diğer mineral/kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içerenler

  

310551000000   Diğer mineral/kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içerenler

  

310559               Azot, fosfor vs. ikisini içeren diğer mineral ve kimyasal gübreler

  

31055900           Azot, fosfor vs. ikisini içeren diğer mineral ve kimyasal gübreler

  

310559000011   Azot, fosforlu gübreler kuru anhidrit ürün üzerinden, azot oranı =>%10

  

310559000019   Azot, fosforlu gübreler kuru anhidrit ürün üzerinden, azot oranı <%10

  

310560               Fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini

  

31056000           Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal

gübreler

  

310560000000   Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal

gübreler

  

310590               Diğer azot, fosfor ve potasyum içeren mineral, kimyasal gübreler

  

31059010           Tabii potaslı sodyum nitrat(potasyum nitrat oranı<% 44) kuru anhidrit ürün üzerinden, azot

=<%16, 3

  

310590100000   Tabii potaslı sodyum nitrat(potasyum nitrat oranı<% 44) kuru anhidrit ürün üzerinden, azot

=<%16, 3

  

31059091           Diğer mineral/kimyasal gübreler;Kuru anhidrit ürün üzerinden azot oranı>%10

  

310590910000   Diğer mineral/kimyasal gübreler;Kuru anhidrit ürün üzerinden azot oranı>%10

  

31059099           Diğer mineral/kimyasal gübreler; azot =<%10

  



310590990011   Sıvı gübreler;Kuru anhidrit ürün üzerinden azot oranı=<%10

  

310590990019   Diğer mineral/kimyasal gübreler; kuru anhidrit ürün üzerinden azot oranı=<%10

  

32                       Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler; boyalar, pigmentler,vb; vernikler,

vb; macunlar; mürekkepler

  

3201                   Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar, tanenler ve bunların tuzları, esterleri ve

diğer türevleri

  

320110               Kebrako hülasası

  

32011000           Kebrako hülasası

  

320110000000   Kebrako hülasası

  

320120               Mimoza hülasası

  

32012000           Mimoza hülasası

  

320120001000   Mimoza hülasası; kuru

  

320120009000   Mimoza hülasası; diğer

  

320190               Diğer bitkisel menşeli hülasalar ve türevleri

  

32019020           Sumak, boya meşesi palamudu (valonia)meşe ağacı ve at kestanesi

  

320190200011   Sumak hülasası

  

320190200012   Boya meşesi palamudu hülasası

  

320190200019   Meşe ağacı ve at kestanesi ağacı hülasası

  

32019090           Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar ve tanenlerin tuzları, türevleri

  

320190901000   Diğer bitkisel menşeli hülasalar

  

320190902000   Tanenler (tannik asitler) (sulu mazı taneni dahil)

  

320190909000   Debagatte kullanılan bitkisel menşeli diğer hülasa ve tanen tuzları, türevleri



  

3202                   Debagatte kullanılan sentetik organik ve anorganik maddeler ve müstahzarlar

  

320210               Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler

  

32021000           Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler

  

320210000000   Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler

  

320290               Debagatte kullanılan anorganik maddeler müstahzarlar

  

32029000           Debagatte kullanılan anorganik maddeler müstahzarlar

  

320290000011   Bazik krom sülfat

  

320290000012   Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler

  

320290000013   Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)

  

320290000014   Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar

  

3203                   Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler

  

320300               Hayvansal/bitkisel menşeli boyayıcı maddeler

  

32030010           Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler, esası bitkisel menşeli boyayıcı maddeden müs.

  

320300101000   Tabii indigo (tabii çivit)

  

320300109000   Bitkisel menşeli boyayıcı diğer maddeler ve esası bitkisel menşeli boyayıcı madde olan

diğer müstahzarlar

  

32030090           Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler, esası hayvan menşeli boyayıcı madde olan

müstahzarlar

  

320300900000   Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler, esası hayvan menşeli boyayıcı madde olan

müstahzarlar

  

3204                   Sentetik organik boyayıcı maddeler, fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor

olarak kullanılan organik ürünler

  



320411               Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

32041100           Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320411000000   Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320412               Asit boyalar, mordan boyalar vb. esaslı müstahzarlar

  

32041200           Asit boyalar, mordan boyalar vb. esaslı müstahzarlar

  

320412000011   Asit boyalar

  

320412000012   Mordan boyalar

  

320412000019   Esası asit boyalar ve mordan boyalar olan müstahzarlar

  

320413               Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

32041300           Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320413000000   Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320414               Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

32041400           Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320414000000   Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320415               Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil)

  

32041500           Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil)

  

320415000000   Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil)

  

320416               Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

32041600           Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320416000000   Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320417               Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar



  

32041700           Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar

  

320417000011   Pigmentler

  

320417000012   Esası pigment olan müstahzarlar

  

320419               Sentetik organik boyayıcı maddelerin karışımı müstahzarlar

  

32041900           Sentetik organik boyayıcı maddelerin karışımı müstahzarlar

  

320419000011   Kükürtlü boyalar

  

320419000012   Solvent boyalar

  

320419000019   Sentetik organik boyayıcı maddeler; diğer

  

320420               Flüoresanlı aydınlatmada kullanılan sentetik, organik ürünler

  

32042000           Flüoresanlı aydınlatmada kullanılan sentetik, organik ürünler

  

320420000000   Flüoresanlı aydınlatmada kullanılan sentetik, organik ürünler

  

320490               Sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları; diğer

  

32049000           Sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları; diğer

  

320490000000   Sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları; diğer

  

3205                   Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar

  

320500               Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar

  

32050000           Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar

  

320500001000   Sentetik laklar

  

320500009000   Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 num. belirtilen esası boyayıcı laklar olan müstah.

  

3206                   Diğer boyayıcı maddeler , lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler

  



320611               Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı = >%80

  

32061100           Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı = >%80

  

320611000000   Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı = >%80

  

320619               Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı <%80

  

32061900           Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı <%80

  

320619000000   Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı <%80

  

320620               Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

  

32062000           Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

  

320620000011   Baryum kromat esaslı pigmentler

  

320620000012   Çinko kromat esaslı pigmentler

  

320620000013   Stronsiyum kromat esaslı pigmentler

  

320620000014   Kurşun kromat esaslı pigmentler

  

320620000019   Esası krom bileşikleri olan diğer pigmentler ve müstahzarlar

  

320641               Ultramarin ve ultramarin esaslı müstahzarlar

  

32064100           Ultramarin ve ultramarin esaslı müstahzarlar

  

320641001000   Ultramarin

  

320641009000   Esası ultramarin olan müstahzarlar

  

320642               Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar

  

32064200           Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar

  

320642000000   Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar

  

320649               Diğer boyayıcı maddeler



  

32064910           Magnetit

  

320649100000   Magnetit

  

32064970           Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar

  

320649700000   Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar

  

320650               Lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler

  

32065000           Lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler

  

320650000000   Lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler

  

3207                   Seramik, emaye veya cam sanayinde kullanılan boya, sır, cila vb.

  

320710               Müstahzar pigmentler, donuklaştırıcılar, boyalar vb.

  

32071000           Müstahzar pigmentler, donuklaştırıcılar, boyalar vb.

  

320710000000   Müstahzar pigmentler, donuklaştırıcılar, boyalar vb.

  

320720               Cam haline gelebilen terkipler, sırlar vb. müstahzarlar

  

32072010           Cam haline gelebilen sırlar

  

320720100000   Cam haline gelebilen sırlar

  

32072090           Cam haline gelebilen terkipler vb. müstahzarlar

  

320720900011   Cam haline gelebilen terkipler

  

320720900019   Cam haline gelebilen diğer müstahzarlar

  

320730               Sıvı cilalar vb. müstahzarlar

  

32073000           Sıvı cilalar vb. müstahzarlar

  

320730000000   Sıvı cilalar vb. müstahzarlar

  



320740               Cam firit ve diğer camlar (toz, granül/pul halinde)

  

32074040           Pul halindeki camlar (0,1mm<uzunluk<3,5 mm'yi 2mikrometre<kalınlığı<5mikrometre)

;Toz veya granül(silikon dioksid=>%99)

  

320740400000   Pul halindeki camlar (0,1mm<uzunluk<3,5 mm'yi 2mikrometre<kalınlığı<5mikrometre)

;Toz veya granül(silikon dioksid=>%99)

  

32074085           Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde)

  

320740850000   Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde)

  

3208                   Esası sentetik polimerler veya tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan

boya ve vernikler

  

320810               Esası poliester olan; susuz ortamda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

32081010           Esası poliester olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler

  

320810100000   Esası poliester olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler

  

32081090           Esası poliester olan diğer çözeltiler

  

320810900000   Esası poliester olan diğer çözeltiler

  

320820               Esası akrilik/vinil polimer olan; susuz ortanda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

32082010           Esası poliester olan çözeltiler

  

320820100011   Esası akrilik olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler

  

320820100012   Esası vinil polimer olan ve bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler

  

32082090           Esası akrilik/vinil polimer olan çözeltiler

  

320820900011   Esası akrilik olan diğer çözeltiler

  

320820900012   Esası vinil polimer olan diğer çözeltiler

  

320890               Esası diğer sentetik/tabi polimer olan; susuz ortanda eriyen/dağılan boya, vernik

  



32089011           2, 2 dietanol ve 4, 4'-metilendisiklohekzil diiozosiyanat poliüretanın N, N-

dimetilasetamid'de polimer oranı>=%48

  

320890110000   2, 2 dietanol ve 4, 4'-metilendisiklohekzil diiozosiyanat poliüretanın N, N-

dimetilasetamid'de polimer oranı>=%48

  

32089013           p-krezol ve divinilbenzen kopolimerinin n, n-dimetilasetamid'de polimer oranı>=%48

  

320890130000   p-krezol ve divinilbenzen kopolimerinin n, n-dimetilasetamid'de polimer oranı>=%48

  

32089019           Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen diğer çözeltiler

  

320890190000   Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen diğer çözeltiler

  

32089091           Esası sentetik polimer olanlar

  

320890910011   Florlu polimer vernikler; esası sentetik polimer olanlar

  

320890910019   Diğer sentetik vernikler; esası sentetik polimer olanlar

  

320890910021   Florlu polimer boyalar; esası sentetik polimer olanlar

  

320890910022   Trafik yol boyaları ; esası sentetik polimer olanlar

  

320890910023   Yapı (inşaat) son kat boyaları; esası sentetik polimer olanlar

  

320890910029   Diğer sentetik boyalar; esası sentetik polimer olanlar

  

32089099           Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar

  

320890990011   Selülozik vernikler; esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar

  

320890990012   Selülozik boyalar; esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar

  

320890990019   Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olan boyalar, vernik; diğer

  

3209                   Esası sentetik polimerler veya tabii polimerler olan, sulu bir ortamda eriyen veya dağılan

boya ve vernikler

  

320910               Esası akrilik/vinil polimer olan; sulu ortanda eriyen/dağılan boya ve vernik

  



32091000           Esası akrilik/vinil polimer olan; sulu ortanda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

320910000011   Yapı son kat boyaları (su bazlı); esası akrilik ve vinil polimer olan

  

320910000019   Diğer akrilik esaslı olan sulu ortamda dağılan/çözülen boya ve vernikler

  

320910000021   Esası vinil polimer olan boyalar ve vernikler

  

320990               Diğer sentetik esaslı polimerler; sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

32099000           Sentetik esaslı diğer polimerler, sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernikler

  

320990000000   Sentetik esaslı diğer polimerler, sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernikler

  

3210                   Diğer boya ve vernikler, derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler

  

321000               Diğer boya ve vernikler (emaye/laklar/pigment)

  

32100010           Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)

  

321000100011   Yağlı boyalar

  

321000100012   Vernikler

  

32100090           Boya, vernik; derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler

  

321000900011   Zehirli boyalar (antifouling boyalar)

  

321000900012   Diğer müstahzar boyalar

  

321000900013   Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler

  

321000900019   Diğer boya ve vernikler

  

3211                   Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)

  

321100               Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)

  

32110000           Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)

  

321100000000   Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)



  

3212                   Boyaların imalinde kullanılan pigmentler, ıstampacılığa mahsus varaklar, perakende satışa

hazır boyalar

  

321210               Istampacılığa mahsus varaklar

  

32121000           Istampacılığa mahsus varaklar

  

321210000000   Istampacılığa mahsus varaklar

  

321290               Boyaların imalinde kullanılan, susuz ortamda dağılan pigment

  

32129000           Perakende satılacak şekil/ambalajlarda bulunan diğer boyalar ve boyayıcı maddeler

  

321290000011   Bronz patlar

  

321290000012   Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer boya ortamları

içerisinde ezilmiş pigmentler

  

321290000019   Boyaların imalinde kullanılan pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler

  

3213                   Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici vs. Boyalar (tablet, tüp, kavanoz, şişe vb.

ambalajlar İçinde)

  

321310               Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar; takım halinde

  

32131000           Resim/eğitim/afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar vb; takım

halinde

  

321310000000   Resim/eğitim/afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar vb; takım

halinde

  

321390               Diğer tablet, tüp, kavanoz vb. ambalajlı resim, afiş vb. boyalar

  

32139000           Resim/eğitim/afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar vb; diğer

  

321390000000   Resim/eğitim/afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar vb; diğer

  

3214                   Macunlar, reçineli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama maddeleri

  

321410               Macunlar, reçineli çimento vb.ile boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama maddeleri



  

32141010           Macunlar, reçineli çimento, kalafatçı bileşikleri

  

321410100011   Reçineli macunlar ve çimentolar

  

321410100012   Plastik esaslı macunlar

  

321410100019   Diğer macunlar

  

32141090           Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri

  

321410900000   Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri

  

321490               Ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları

  

32149000           Ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları

  

321490000011   Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar

  

321490000012   Dış cepheler için sentetik emilsiyon esaslı hazır sıva

  

321490000019   Ateşe dayanıklı olmayan diğer sıvama müstahzarları

  

3215                   Matbaa, yazı, çizim ve diğer mürekkepler

  

321511               Siyah matbaa mürekkepleri

  

32151100           Siyah matbaa mürekkepleri

  

321511000000   Siyah matbaa mürekkepleri

  

321519               Diğer renklerde matbaa mürekkepleri

  

32151900           Diğer renklerde matbaa mürekkepleri

  

321519000000   Diğer renklerde matbaa mürekkepleri

  

321590               Diğer mürekkepler

  

32159000           Matbaa dışında kullanılan mürekkepler

  



321590000011   Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için mürekkepler

  

321590000019   Diğer mürekkepler

  

33                       Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

  

3301                   Uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri ve terpenli yan ürünler,

çözeltiler

  

330112               Portakaldan elde edilen uçucu yağ

  

33011210           Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

  

330112100000   Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

  

33011290           Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış)

  

330112900000   Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış)

  

330113               Limondan elde edilen uçucu yağ

  

33011310           Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

  

330113100000   Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

  

33011390           Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış)

  

330113900000   Limondan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmış)

  

330119               Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ

  

33011920           Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

330119200000   Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

33011980           Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330119800000   Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330124               Mentha piperitadan elde edilen uçucu yağ

  



33012410           Naneden (Mentha piperita) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

330124100000   Naneden (Mentha piperita) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

33012490           Naneden (Mentha piperita) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330124900000   Naneden (Mentha piperita) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330125               Naneden elde edilen uçucu yağ

  

33012510           Diğer nanelerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

330125100000   Diğer nanelerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

33012590           Diğer nanelerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330125900000   Diğer nanelerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330129               Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ

  

33012911           Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

330129111000   Yılang-yılang dan elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

330129119000   Karanfil, niyauliden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

33012931           Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330129311000   Yılang-yılang dan elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330129319000   Karanfil, niyauliden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

33012941           Diğer uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

  

330129411000   Oğul otundan (stronel) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

330129412000   Stearopten elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)

  

330129419011   Kekik yağı (terpeni alınmamış)

  

330129419012   Gülden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmamış)



  

330129419019   Diğer uçucu yağlar (terpeni alınmamış)

  

33012971           Itır çiçeği (germenyum), yasemin; güve otundan (vetiver) elde edilen uçucu yağ (terpeni

alınmış)

  

330129710000   Itır çiçeği (germenyum), yasemin; güve otundan (vetiver) elde edilen uçucu yağ (terpeni

alınmış)

  

33012979           Lavanta veya lavandinden (melez lavanta) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330129790000   Lavanta veya lavandinden (melez lavanta) elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

33012991           Diğer uçucu yağlar (terpeni alınmış)

  

330129911000   Oğul otundan elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330129919000   Diğerlerinden elde edilen uçucu yağ (terpeni alınmış)

  

330130               Rezinoitler

  

33013000           Rezinoitler

  

330130000000   Rezinoitler

  

330190               Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri, su ve çözeltileri

  

33019010           Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri

  

330190100000   Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri

  

33019021           Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçinelerinden meyan kökü ve şerbetçi otu

  

330190211100   Ekstraksiyonla meyan kökünden elde edilen yağ reçineleri; ilaç sanayiinde kullanılanlar

  

330190211900   Ekstraksiyonla meyan kökünden elde edilen yağ reçineleri; diğerleri

  

330190212000   Ekstraksiyonla şerbetçi otundan elde edilen yağ reçineleri

  

33019030           Ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri

  



330190301000   Ekstraksiyonla elde edilen diğer yağ reçineleri; tıbbi

  

330190309000   Ekstraksiyonla elde edilen diğer yağ reçineleri;diğerleri

  

33019090           Uçucu yağlar ve konsantreleri

  

330190901000   Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

  

330190909000   Uçucu yağların,katı yağlar/sabit yağlar/mumlarda vb.lerinde "enflurage"/

"maceration"suretiyle elde edilen konsantreleri

  

3302                   Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlar

  

330210               Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan koku veren karışımlar

  

33021010           İçecek sanayiinde kullanılan müstahzarlar, tat vericileri içeren müstahzarlar, alkol

oranı>%0,5

  

330210100000   İçecek sanayiinde kullanılan müstahzarlar, tat vericileri içeren müstahzarlar, alkol

oranı>%0,5

  

33021021           İçeck san.kul.müstahzarlar,tat verici içeren,alkol oranı=<%0,5(katı süt yağı<%1,5-

sakkoroz/izogilikoz/glikoz/nişasta<%5)

  

330210210000   İçeck san.kul.müstahzarlar,tat verici içeren,alkol oranı=<%0,5(katı süt yağı<%1,5-

sakkoroz/izogilikoz/glikoz/nişasta<%5)

  

33021029           İçecek sanayiinde kullanılan diğer müstahzarlar;tat vericileri içeren;alkol

oranı=<%0,5;diğerleri

  

330210290000   İçecek sanayiinde kullanılan diğer müstahzarlar;tat vericileri içeren;alkol

oranı=<%0,5;diğerleri

  

33021040           Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; içecek sanayi için

  

330210401000   İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan müstah.

  

330210409000   Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; içecek sanayi için, diğer

  

33021090           Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; yiyecek sanayi için

  



330210900000   Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar; yiyecek sanayi için

  

330290               Diğer sanayinde kullanılan koku veren karışımlar

  

33029010           Alkollü çözeltiler

  

330290100000   Alkollü çözeltiler

  

33029090           Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

  

330290900000   Esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

  

3303                   Parfümler ve tuvalet suları

  

330300               Parfümler ve tuvalet suları

  

33030010           Parfümler

  

330300100000   Parfümler

  

33030090           Tuvalet suları

  

330300900011   Kolonyalar

  

330300900019   Diğer tuvalet suları

  

3304                   Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar (güneşlenme kremleri ve müst. dahil),

manikür ve pedikür müstahzarları

  

330410               Dudak makyaj müstahzarları

  

33041000           Dudak makyaj müstahzarları

  

330410001000   Dudak rujları

  

330410009000   Dudak makyaj müstahzarları; diğer

  

330420               Göz makyaj müstahzarları

  

33042000           Göz makyaj müstahzarları

  



330420000000   Göz makyaj müstahzarları

  

330430               Manikür ve pedikür müstahzarları

  

33043000           Manikür ve pedikür müstahzarları

  

330430000000   Manikür ve pedikür müstahzarları

  

330491               Pudralar

  

33049100           Pudralar

  

330491000000   Pudralar

  

330499               Diğer makyaj, güzellik bakım müstahzarları

  

33049900           Diğer makyaj, güzellik bakım müstahzarları

  

330499001000   Allıklar

  

330499009011   Vücut losyonları

  

330499009012   Kremler, emülsiyonlar ve yağlar

  

330499009019   Güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür, pedikür için diğer müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş

kremleri dahil)

  

3305                   Saç müstahzarları

  

330510               Şampuanlar

  

33051000           Şampuanlar

  

330510000000   Şampuanlar

  

330520               Perma ve defrize müstahzarları

  

33052000           Perma ve defrize müstahzarları

  

330520000000   Perma ve defrize müstahzarları

  



330530               Saç spreyleri

  

33053000           Saç spreyleri

  

330530000000   Saç spreyleri

  

330590               Diğer saç müstahzarları

  

33059000           Diğer saç müstahzarları

  

330590001000   Saç boyaları

  

330590009000   Diğer saç müstahzarları

  

3306                   Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (bireysel kullanıma hazır

ambalajlarda)

  

330610               Diş macunları/tozları

  

33061000           Diş macunları/tozları

  

330610000000   Diş macunları/tozları

  

330620               Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler

  

33062000           Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler

  

330620000000   Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler

  

330690               Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus diğer müstahzarlar

  

33069000           Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus diğer müstahzarlar

  

330690000000   Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus diğer müstahzarlar

  

3307                   Traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler, vb.

  

330710               Traş öncesi, traş sırasında/traştan sonra kullanılan müstahzarlar

  

33071000           Traş öncesi, traş sırasında/traştan sonra kullanılan müstahzarlar

  



330710001000   Losyonlar (traş için)

  

330710009011   Traş kremleri

  

330710009019   Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan diğer müstahzarlar

  

330720               Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

  

33072000           Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

  

330720000000   Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

  

330730               Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

  

33073000           Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

  

330730000000   Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

  

330741               Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar

  

33074100           Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar

  

330741000000   Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar

  

330749               Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar

  

33074900           Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar

  

330749000000   Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar

  

330790               Diğer parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları

  

33079000           Diğer parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları

  

330790001000   Sabun/diğer yüzey aktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları

  

330790002000   Parfüm/kozmetik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış vatka ve keçe

  

330790003000   Parfüm/kozmetik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış dokunmamış mensucat

  

330790009011   Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları



  

330790009019   Tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri,

kozmetik/tuvalet müstahzarları

  

34                       Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım

müstahzarları, dişçilik müstahzarları

  

3401                   Sabunlar, yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar

  

340111               Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)

  

34011100           Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)

  

340111001000   Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka; tuvalet için

  

340111002000   Deterjan/sabun emdirilmiş keçe; tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)

  

340111003000   Sabun emdirilmiş vatka; deterjan, sabun emdir. dokunmamış mensucat tuvalet için

  

340111009000   Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif organik diğer ürünler ve

müstahzarlar, tuvalet için

  

340119               Sıvanmış/kaplanmış kağıt vatka, keçe, dokunmamış mensucat

  

34011900           Sıvanmış/kaplanmış kağıt vatka, keçe, dokunmamış mensucat

  

340119001100   Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka; diğer

  

340119001200   Deterjan/sabun emdirilmiş keçe; diğer

  

340119001300   Deterjan/sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat; diğer

  

340119009000   Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde diğer sabun ve yüzeyaktif organik ürünler ve

müstahzarlar

  

340120               Diğer şekillerdeki sabunlar

  

34012010           İnce parça, pul, granül/toz halinde olan sabunlar

  

340120100000   İnce parça, pul, granül/toz halinde olan sabunlar

  



34012090           Diğer sabunlar

  

340120901000   Arap sabunu vb. yumuşak sabunlar

  

340120909011   Sıvı sabunlar

  

340120909019   Diğer şekildeki sabunlar; diğerleri

  

340130               Cilt yıkamak için sıvı/krem; yüzey aktif organik ürünler (perakende)

  

34013000           Cilt yıkamak için sıvı/krem; yüzey aktif organik ürünler (perakende)

  

340130000000   Cilt yıkamak için sıvı/krem; yüzey aktif organik ürünler (perakende)

  

3402                   Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç)

  

340211               Anyonlu yüzey aktif organik maddeler

  

34021110           Ağırlık itibariyle %30=<disodyum alkil oranı=<%50 olan anyonlu sulu çözeltiler

  

340211100000   Ağırlık itibariyle %30=<disodyum alkil oranı=<%50 olan anyonlu sulu çözeltiler

  

34021190           Diğer anyonlu yüzey aktif organik maddeler

  

340211901000   Sülforezinatlar ve sülfooleatlar; anyonlu

  

340211909011   Lineer alkil benzen sülfonik asitler; anyonlu

  

340211909012   Dodesil benzen sülfonik asit; anyonlu

  

340211909019   Anyonlu diğer yüzey aktif organik maddeler

  

340212               Yüzey aktif organik maddeler; katyonlu olanlar

  

34021200           Yüzey aktif organik maddeler; katyonlu olanlar

  

340212000000   Yüzey aktif organik maddeler; katyonlu olanlar

  

340213               Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar

  

34021300           Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar



  

340213000000   Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar

  

340219               Diğer yüzey aktif organik maddeler

  

34021900           Diğer yüzey aktif organik maddeler

  

340219001000   Türk kırmızısı yağı

  

340219009000   Yüzey aktif diğer organik maddeler

  

340220               Yüzey aktif diğer organik müstahzarlar (perakende)

  

34022020           Yüzey aktif diğer müstahzarlar (perakende)

  

340220200011   Sabun içeren yüzey aktif müstahzarlar (perakende)

  

340220200012   Sabun içermeyen yüzey aktif müstahzarlar (perakende)

  

34022090           Yıkama ve temizleme için diğer müstahzarları (perakende)

  

340220900015   Sabun içeren yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende)

  

340220900016   Sabun içermeyen yıkama ve temizleme müstahzarları (perakende)

  

340290               Diğer yıkama, temizleme müstahzarları

  

34029010           Yüzey aktif müstahzarlar (toptan)

  

340290100011   Sabun içeren yüzey aktif müstahzarlar (toptan)

  

340290100012   Sabun içermeyen yüzey aktif müstahzarlar (toptan)

  

34029090           Yıkama ve temizleme müstahzarları (toptan)

  

340290900015   Sabun içeren yıkama ve temizleme müstahzarları (toptan)

  

340290900016   Sabun içermeyen yıkama ve temizleme müstahzarları (toptan)

  

3403                   Yağlama müstahzarları, pas önleyiciler

  



340311               Mensucat, deri vb. yağlamasına mahsus müstahzarlar

  

34031100           Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren müstahzarlar; tekstil,

deri, post ve kürk için

  

340311000000   Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren müstahzarlar; tekstil,

deri, post ve kürk için

  

340319               Petrol yağlarını vb, içeren; diğer maddelerin işlenmesine mahsus yağlama müstahzarları

  

34031910           Petrol yağı/bitümenli min.el.ed.yağ oranı = >%70 olan müst.; pas,korozyon önleyici,

civata,somun gevşetici

  

340319100000   Petrol yağı/bitümenli min.el.ed.yağ oranı = >%70 olan müst.; pas,korozyon önleyici,

civata,somun gevşetici

  

34031990           Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren diğer müstahzarlar

  

340319900000   Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren diğer müstahzarlar

  

340391               Dokumaya elverişli maddelerin, deri, köselenin, post vb işlenmesine mahsus müs.

  

34039100           Dokunmaya elverişli mad/deri/kösele/post/kürk/diğer maddelerin işlenmesine mahsus diğer

müstahzarlar

  

340391000000   Dokunmaya elverişli mad/deri/kösele/post/kürk/diğer maddelerin işlenmesine mahsus diğer

müstahzarlar

  

340399               Diğer yağları içeren; diğer maddelerin işlenmesine mahsus yağlama müstahzarları

  

34039900           Diğer yağlama müstahzarları

  

340399000000   Diğer yağlama müstahzarları

  

3404                   Suni mumlar ve müstahzar mumlar

  

340420               Suni mumlar ve müstahzar mumlar; polietilen glikolden elde edilenler

  

34042000           Suni mumlar ve müstahzar mumlar; Poli(oksietilen) (polietilen glikol)den elde edilenler

  

340420000000   Suni mumlar ve müstahzar mumlar; Poli(oksietilen) (polietilen glikol)den elde edilenler



  

340490               Diğer suni mumlar, müstahzar mumlar

  

34049000           Diğer suni mumlar ve müstahzar mumlar

  

340490001100   Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar

  

340490001900   Diğer Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):

  

340490009000   Suni mumların diğerleri

  

3405                   Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temizleme

pat ve tozları, vb Müstahzarlar

  

340510               Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila vb.müstahzarlar

  

34051000           Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila vb.müstahzarlar

  

340510000011   Ayakkabı boya ve cilaları

  

340510000012   Deri boya ve cilaları

  

340510000019   Kösele boya ve cilaları

  

340520               Mobilya, döşeme/diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, müstahzar.

  

34052000           Mobilya, döşeme/diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, müstahzar.

  

340520000000   Mobilya, döşeme/diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, müstahzar.

  

340530               Otomobil karoserlerinde kullanılan cila vb. müstahzarlar

  

34053000           Otomobil karoserlerinde kullanılan cila vb. müstahzarlar

  

340530000000   Otomobil karoserlerinde kullanılan cila vb. müstahzarlar

  

340540               Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları

  

34054000           Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları

  

340540000000   Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları



  

340590               Cam veya metal boya ve cilaları vb hazır boya, cila vb

  

34059010           Metal cilaları

  

340590100000   Metal cilaları

  

34059090           Cam/metal boya ve cilaları

  

340590900000   Cam/metal boya ve cilaları

  

3406                   Işık temini için kullanılan her türlü mumlar vb.

  

340600               Işık temini için kullanılan her türlü mumlar vb.

  

34060000           Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri

  

340600002000   Balmumundan mumlar

  

340600008000   Işık temini için kullanılan diğer mumlar ve benzerleri

  

3407                   Model yapmaya mahsus patlar, dişçi mumu vb. müstahzarlar

  

340700               Model yapmaya mahsus patlar, dişçi mumu vb.müstahzarlar

  

34070000           Model yapmaya mahsus patlar, dişçi mumu vb.müstahzarlar

  

340700001000   Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar

  

340700009011   Dişçi mumu

  

340700009012   Model yapmaya mahsus patlar

  

340700009013   Dişçilikte kullanılan elestomer esaslı ölçü maddeleri

  

340700009014   Dişçilikte kullanılan çinko oksit; öjenole esaslı ölçü maddeleri

  

340700009019   Diğer model patları, takım halinde; diğer

  

35                       Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

  



3501                   Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri, kazein tutkalları

  

350110               Kazein

  

35011010           Kazein; suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar

  

350110100000   Kazein; suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar

  

35011050           Kazein; gıda ve yem ürünleri imalatı dışındaki sanayide kullanılan

  

350110500000   Kazein; gıda ve yem ürünleri imalatı dışındaki sanayide kullanılan

  

35011090           Diğer kazeinler

  

350110900000   Diğer kazeinler

  

350190               Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

  

35019010           Kazein tutkalları

  

350190100000   Kazein tutkalları

  

35019090           Kazein diğer türevleri

  

350190900011   Sodyum kazeinat

  

350190900019   Diğer kazein türevleri

  

3502                   Albüminler, albüminatlar ve diğer albümin türevleri

  

350211               Yumurta albümini (kurutulmuş)

  

35021110           Yumurta albümini; kurutulmuş, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

  

350211100000   Yumurta albümini; kurutulmuş, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

  

35021190           Yumurta albümini; kurutulmuş, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

350211900000   Yumurta albümini; kurutulmuş, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

350219               Yumurta albümini (diğer hallerde)



  

35021910           Yumurta albümini; diğer şekilde, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

  

350219100000   Yumurta albümini; diğer şekilde, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

  

35021990           Yumurta albümini; diğer şekilde, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

350219900000   Yumurta albümini; diğer şekilde, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

350220               Süt albümini

  

35022010           Süt albümini; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

  

350220100000   Süt albümini; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan

  

35022091           Süt albümini; kurutulmuş (yaprak, pul, flokon ve toz halinde);insan gıdası olarak

kullanılmaya elverişli

  

350220910000   Süt albümini; kurutulmuş (yaprak, pul, flokon ve toz halinde);insan gıdası olarak

kullanılmaya elverişli

  

35022099           Süt albümini; diğer şekilde;insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

350220990000   Süt albümini; diğer şekilde;insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

350290               Diğer albüminler, albüminatlar, albümin türevleri

  

35029020           Diğer albüminler; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar

  

350290200000   Diğer albüminler; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar

  

35029070           Diğer albüminler; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

350290700000   Diğer albüminler; insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli

  

35029090           Albüminatlar ve diğer albümin türevleri

  

350290900000   Albüminatlar ve diğer albümin türevleri

  

3503                   Jelatin, jelatin türevleri, katı ihtiyokol, hayvansal menşeli diğer tutkallar

  



350300               Jelatin, jelatin türevleri, balık tutkalı, hayvansal tutkallar

  

35030010           Jelatin ve jelatin türevleri

  

350300101000   Jelatin

  

350300102000   Jelatin türevleri

  

35030080           Hayvansal menşeli diğer tutkallar

  

350300800011   Katı ihtiyokol

  

350300800012   Kemik tutkalları

  

350300800019   Hayvansal menşeli diğer tutkallar

  

3504                   Peptonlar ve bunların türevleri, diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu

  

350400               Peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve deri tozu

  

35040010           Konsantre süt proteinleri(Kuru madde ağırlığının %85'den fazla protein ihtiva edenler)

  

350400100000   Konsantre süt proteinleri(Kuru madde ağırlığının %85'den fazla protein ihtiva edenler)

  

35040090           Diğer peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve deri tozu

  

350400900011   Thaumatine

  

350400900019   Peptonlar ve bunların türevleri, diğer proteinli maddeler ve türevleri; diğerleri

  

3505                   Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar ve esası nişasta, dekstrinler olan tutkalları

  

350510               Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar

  

35051010           Dekstrinler

  

350510100000   Dekstrinler

  

35051050           Esterifiye/eterifiye edilmiş nişastalar

  

350510500000   Esterifiye/eterifiye edilmiş nişastalar



  

35051090           Tadil edilmemiş diğer nişastalar

  

350510900011   Kavrulmuş/eriyebilen nişastalar

  

350510900019   Tadil edilmemiş diğer nişastalar

  

350520               Tutkallar

  

35052010           Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı <% 25

  

350520101000   Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı <% 25 olan leykom

  

350520109000   Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı <% 25 olan diğerleri

  

35052030           Tutkallar; % 25 =< nişasta, dekstrin oranı <% 55

  

350520301000   Tutkallar; % 25 =< nişasta, dekstrin oranı <% 55 olan leykom

  

350520309000   Tutkallar; % 25 =< nişasta, dekstrin oranı <% 55 olan diğerleri

  

35052050           Tutkallar; % 55 =< nişasta, dekstrin oranı <% 80

  

350520501000   Tutkallar; % 55 =< nişasta, dekstrin oranı <% 80 olan leykom

  

350520509000   Tutkallar; % 55 =< nişasta, dekstrin oranı <% 80 olan diğerleri

  

35052090           Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı >% 80

  

350520901000   Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı >% 80 olan leykom

  

350520909000   Tutkallar; nişasta, dekstrin oranı >% 80 olan diğerleri

  

3506                   Diğer müstahzar tutkallar, yapıştırıcılar

  

350610               Tutkal ve yapıştırıcı; perakende ağırlık <1kg.

  

35061000           Tutkal ve yapıştırıcı; perakende ağırlık <1kg.

  

350610001000   Soğuk tutkal; perakende ağarlık < 1 kg

  



350610009011   Solvent içeren diğer tutkal; perakende ağarlık < 1 kg

  

350610009019   Diğer tutkal; perakende ağarlık < 1 kg

  

350691               Kauçuk/plastik esaslı yapıştırıcılar

  

35069100           Kauçuk/plastik esaslı yapıştırıcılar

  

350691001000   Soğuk tutkal; kauçuk/plastik esaslı

  

350691009011   Ahşap malzeme için polivinil esatat esaslı emilsiyonlar (yapıştırıcı); kauçuk/plastik esaslı

  

350691009012   Ahşap malzeme için sentetik reçineli yapıştırıcı; kauçuk/plastik esaslı

  

350691009013   Solvent içeren kauçuk/plastik esaslı yapıştırıcı

  

350691009019   Diğer yapıştırıcı; kauçuk/plastik esaslı

  

350699               Diğer müstahzar yapıştırıcılar

  

35069900           Diğer müstahzar yapıştırıcılar

  

350699001000   Çiriş

  

350699009011   Solvent içeren diğer tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar

  

350699009019   Diğer tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar

  

3507                   Enzimler, müstahzar enzimler

  

350710               Peynir mayası vb. konsantreleri

  

35071000           Peynir mayası vb. konsantreleri

  

350710000000   Peynir mayası vb. konsantreleri

  

350790               Diğer enzimler, müstahzar enzimler

  

35079030           Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz

  

350790300000   Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz



  

35079090           Diğer enzimler, müstahzar enzimler

  

350790900011   Pepsin

  

350790900012   Malt enzimleri

  

350790900013   Trombin

  

350790900019   Diğer enzimler

  

36                       Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı

maddeler

  

3601                   Silah barutu

  

360100               Silah barutu

  

36010000           Silah barutu

  

360100000011   Kara barut

  

360100000012   Dumansız barut

  

360100000019   Diğer silah barutları

  

3602                   Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

  

360200               Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

  

36020000           Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

  

360200000011   Dinamitler

  

360200000019   Diğer müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

  

3603                   Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri, ateşleyici maddeler, elektrikli

infilak ettiriciler

  

360300               Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları/infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler

  



36030010           Fitiller; infilak fitilleri

  

360300100011   İnfilak fitilleri

  

360300100019   Diğer fitiller

  

36030090           Diğer ateşleyici maddeler

  

360300900011   Ağız otları

  

360300900012   İnfilak kapsülleri

  

360300900013   Ateşleyici maddeler

  

360300900014   Elektrikli infilak ettirici maddeler

  

360300900015   Yivsiz av ve spor tüfekleri için fişek kapsüller

  

360300900016   Yivli silah mermileri için kapsüller

  

360300900019   Diğer kapsüller

  

3604                   Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası

  

360410               Şenlik fişekleri

  

36041000           Şenlik fişekleri

  

360410000000   Şenlik fişekleri

  

360490               İşaret fişekleri, sis işaretleri, yağmur fişekleri vb

  

36049000           İşaret fişekleri, sis işaretleri, yağmur fişekleri vb

  

360490000011   İşaret fişekleri

  

360490000012   Yağmur fişekleri

  

360490000013   Sis işaretleri

  

360490000019   Diğer pirotekni eşyası



  

3605                   Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

  

360500               Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

  

36050000           Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

  

360500000000   Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

  

3606                   Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddelerden eşya

  

360610               Çakmaklarda vb aletlerde kullanılan akaryakıtlar (kap hacmi =< 300cm3)

  

36061000           Çakmaklarda vb aletlerde kullanılan akaryakıtlar (kap hacmi =< 300cm3)

  

360610000000   Çakmaklarda vb aletlerde kullanılan akaryakıtlar (kap hacmi =< 300cm3)

  

360690               Diğer ateş alıcı maddelerden eşya vb.

  

36069010           Ferroseryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde)

  

360690101000   Suni çakmak taşları

  

360690109000   Ferro - seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde) diğer

  

36069090           Ateş alıcı maddelerden eşya

  

360690900011   Katı yakıtlar

  

360690900019   Ateş alıcı maddelerden eşya; diğer

  

37                       Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

  

3701                   Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levha ve filmler

  

370110               X ışınları için filmler-boş

  

37011000           X ışınları için filmler

  

370110000000   X ışınları için filmler

  



370120               Anında develope olarak fotoğraf veren filmler

  

37012000           Anında develope olarak fotoğraf veren filmler

  

370120001000   Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)

  

370120009011   Anında develope olarak fotoğ. veren filmler (selüloitten vb. grafik sanatlarında)

  

370120009012   Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (selüloitten vb. sağlık işlerinde)

  

370120009019   Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (selüloitten vb. diğer; boş)

  

370120009029   Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (diğer, boş)

  

370130               Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı > 255 mm)

  

37013000           Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı > 255 mm)

  

370130000011   Diğer levha ve filmler (selüloitten vb. maddelerden, grafik sanatlarında)

  

370130000019   Diğer levha ve filmler (selüloitten vb. plastik maddelerden)

  

370130000029   Diğer boş fotoğraf levhaları ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)

  

370191               Renkli fotoğraf için kullanılan filmler

  

37019100           Renkli fotoğraf için kullanılan filmler

  

370191000011   Renkli fotoğraf için filmler (selüloitten vb, grafik sanatlarında)

  

370191000012   Renkli fotoğraf için kullanılan filmler (selüloitten vb)

  

370191000013   Renkli fotoğraf için kullanılan filmler (diğer, grafik sanatlarında)

  

370191000019   Renkli fotoğraf için kullanılan filmler (diğer, boş)

  

370199               Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer filmler; boş

  

37019900           Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer filmler; boş

  

370199000000   Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer filmler; boş



  

3702                   Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri

  

370210               X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)

  

37021000           X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)

  

370210000000   X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)

  

370231               Renkli fotoğraf için filmler (eni < 105mm. boş)

  

37023191           Renkli fotoğraf için negatif filmler (uzunluk>100 m, en=<105mm boş)

  

370231910000   Renkli negatif rulo film; (75mm<= Eni <105 mm, Uzunluğu >=100 m, film kutularında

kullanılan filmlerin imaline mahsus)

  

37023197           Renkli fotoğraf (polikrom) için diğer rulo filmler; en <= 105mm

  

370231971000   Anında develope olarak fotoğraf veren renkli rulo filmler (film kutusu içinde olanlar); en

<= 105mm

  

370231979000   Renkli fotoğraf (polikrom) için diğer rulo filmler; en <= 105mm

  

370232               Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu)

  

37023210           Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler (en =<35 mm boş)

  

370232100000   Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler (en =<35 mm boş)

  

37023220           Diğer filmler (en >35 mm boş)

  

370232201000   Diğer(gümüş halojenür emülsiyonlu) filmler (en =<35 mm boş) hemen develope olarak

fotoğraf veren

  

370232209000   Diğer(gümüş halojenür emülsiyonlu) filmler (en =<35 mm boş) diğerleri

  

37023285           Diğerler filmler (gümüş halojenür emülsiyonlu); 35mm<en<105 mm

  

370232851000   Diğer(gümüş halojenür emülsiyonlu) filmler (35 mm<en=<105mm boş) hemen develope

olarak fotoğraf veren

  



370232859000   Diğer(gümüş halojenür emülsiyonlu) filmler (35 mm<en=<105mm boş) diğerleri

  

370239               Diğer filmler, perfore edilmemiş (eni 105 mm.yi < boş)

  

37023900           Diğer filmler, perfore edilmemiş (eni 105 mm.yi < boş)

  

370239001000   Diğer filmler, perfore edilmemiş (eni=<105 mm boş) hemen develope olarak fotoğraf veren

  

370239009000   Diğer filmler, perfore edilmemiş (eni=<105 mm boş) diğer

  

370241               Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk>200 m, en>610mm - boş)

  

37024100           Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk>200 m, en>610mm - boş)

  

370241001000   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk>200 m, en>610mm - boş)hemen develope olarak

fotoğraf veren

  

370241009000   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk>200 m, en>610mm - boş) diğer

  

370242               Fotoğraf filmleri (uzunluk>200 m, en>610mm - boş)

  

37024200           Fotoğraf filmleri (uzunluk>200 m, en>610mm - boş)

  

370242001000   Fotoğraf filmleri (uzunluk>200 m, en>610mm - boş) hemen develope olarak fotoğraf veren

  

370242009000   Fotoğraf filmleri (uzunluk>200 m, en>610mm - boş) diğerleri

  

370243               Fotoğraf filmleri (uzunluk=<200 m, en>610mm - boş)

  

37024300           Fotoğraf filmleri (uzunluk=<200 m, en>610mm - boş)

  

370243001000   Fotoğraf filmleri (uzunluk=<200 m, en>610mm - boş)hemen develope olarak fotoğraf

veren

  

370243009000   Fotoğraf filmleri (uzunluk=<200 m, en>610mm - boş) diğerleri

  

370244               Fotoğraf filmleri (105mm < en < 610mm - boş)

  

37024400           Fotoğraf filmleri (105mm < en < 610mm - boş)

  

370244001000   Fotoğraf filmleri (105mm < en =< 610mm - boş) hemen develope olarak fotoğraf veren



  

370244009000   Fotoğraf filmleri (105mm < en =< 610mm - boş) diğer

  

370252               Renkli fotoğraf filmi (en=<16mm, boş)

  

37025200           Renkli fotoğraf filmi (en=<16mm, boş)

  

370252000000   Renkli fotoğraf filmi (en=<16mm,uzunluk<14m-boş)

  

370253               Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk=<30m, 16mm<en<35mm slaytlar için)

  

37025300           Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk=<30m, 16mm<en=<35mm)(slaytlar için)

  

370253000000   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk=<30m, 16mm<en=<35mm)(slaytlar için)

  

370254               Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk =<30m, 16mm< en <35mm - diğer)

  

37025400           Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk <30m, 16mm< en <35mm - boş)

  

370254000000   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk <30m, 16mm< en <35mm - boş)

  

370255               Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk >30m, 16mm< en <35mm - boş)

  

37025500           Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk >30m, 16mm< en <35mm - boş)

  

370255000000   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk >30m, 16mm< en <35mm - boş)

  

370256               Renkli fotoğraf filmi (eni 35 mm yi geçen rulo halinde)

  

37025600           Renkli fotoğraf filmler (eni 35 mm yi geçen rulo halinde)

  

370256000000   Renkli fotoğraf filmler (eni 35 mm yi geçen rulo halinde)

  

370296               Rulo filmler; eni 35 mm'yi ve uzunluğu 30 m'yi geçmeyen

  

37029610           Mikro rulo filmler, grafik sanatları için filmler; eni 35 mm'yi, uzunluğu 30 m'yi geçmeyen

  

370296100000   Mikro rulo filmler, grafik sanatları için filmler; eni 35 mm'yi, uzunluğu 30 m'yi geçmeyen

  

37029690           Eni 35 mm'yi ve uzunluğu 30 m'yi geçmeyen diğer rulo filmler

  



370296900000   Eni 35 mm'yi ve uzunluğu 30 m'yi geçmeyen diğer rulo filmler

  

370297               Rulo filmler; eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen

  

37029710           Mikro rulo filmler, grafik sanatları için filmler; eni 35 mm'yi geçmeyen, uzunluğu 30 m'yi

geçen

  

370297100000   Mikro rulo filmler, grafik sanatları için filmler; eni 35 mm'yi geçmeyen, uzunluğu 30 m'yi

geçen

  

37029790           Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen diğer rulo filmler

  

370297900000   Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen diğer rulo filmler

  

370298               Rulo filmler; eni 35 mm. yi geçen, uzunluğu 30 m'den fazla olan

  

37029800           Diğer rulo filmler; eni 35 mm. yi geçen

  

370298000011   Eni 35 mm. yi geçen, uzunluğu 30 m ve daha az olan rulo filmler

  

370298000012   Eni 35 mm. yi geçen, uzunluğu 30 m'den fazla olan rulo filmler

  

3703                   Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton ve mensucat

  

370310               Rulo halinde hassas fotoğraf kağıdı (eni 610 mm yi >)

  

37031000           Rulo halinde hassas fotoğraf kağıdı (eni 610 mm yi >)

  

370310000011   Büro makinalarında kullanılan kağıtlar; en>610mm, rulo halinde

  

370310000019   Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş diğer boş kağıt, karton ve mensucat;

en>610mm,rulo halinde

  

370320               Rulo halinde renkli fotoğraf kağıdı (polikrom)

  

37032000           Renkli fotoğraf "polikrom" için rulo halinde boş kağıt,karton, mensucat, en>610mm

  

370320000000   Renkli fotoğraf "polikrom" için rulo halinde boş kağıt,karton, mensucat, en>610mm

  

370390               Rulo halinde hassas boş kağıt/karton, mensucat-fotoğraf için

  



37039000           Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş diğer boş kağıt, karton (rulo halinde,

en>610mm)

  

370390000000   Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş diğer boş kağıt, karton (rulo halinde,

en>610mm)

  

3704                   Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope

edilmemiş)

  

370400               Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat

  

37040010           Fotoğrafçılıkta kullanılan levhalar ve filmler (dolu, develope edilmemiş)

  

370400100000   Fotoğrafçılıkta kullanılan levhalar ve filmler (dolu, develope edilmemiş)

  

37040090           Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve mensucat (dolu, develope edilmemiş)

  

370400900000   Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve mensucat (dolu, develope edilmemiş)

  

3705                   Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta

kullanılan filmler hariç)

  

370510               Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, filmler (ofset baskı için, dolu, develope)

  

37051000           Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, filmler (ofset baskı için, dolu, develope)

  

370510000000   Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, filmler (ofset baskı için, dolu, develope)

  

370590               Diğer levha ve filmler; dolu, banyolu (sinema filmleri hariç)

  

37059010           Fotoğrafçılıkta kullanılan mikrofilmler(dolu ve develope edilmiş)

  

370590100000   Fotoğrafçılıkta kullanılan mikrofilmler(dolu ve develope edilmiş)

  

37059090           Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer levha ve filmler(dolu ve develope edilmiş)

  

370590900000   Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer levha ve filmler(dolu ve develope edilmiş)

  

3706                   Sinemacılıkta kullanılan filimler (dolu ve develope edilmiş)

  

370610               Eni 35mm sinema filmi (dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli)



  

37061020           Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); en >= 35mm

  

370610201000   Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); siyah-beyaz, en >= 35mm

  

370610202000   Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); renkli, en >= 35mm

  

37061099           Eni 35mm sinema filmi (diğer pozitifler)

  

370610991000   Sinema filmleri (siyah beyaz, diğer pozitifler; en=>35mm, negatifler)

  

370610992000   Sinema filmleri (renkli, diğer pozitifler; en=>35mm, negatifler)

  

370690               Diğer sinema filmleri (dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli)

  

37069052           Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); en < 35mm

  

370690521000   Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); siyah-beyaz, en < 35mm

  

370690522000   Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş); renkli, en < 35mm

  

37069091           Sinama filmleri; eni < 10 mm olanlar

  

370690911000   Sinema filmleri (siyah beyaz, diğer pozitifler;diğerleri; en<10mm, negatifler)

  

370690912000   Sinema filmleri (renkli, diğer pozitifler;diğerleri; en<10mm, negatifler)

  

37069099           Sinama filmleri; eni >= 10 mm fakat < 35 mm olanlar

  

370690991000   Sinema filmleri (siyah beyaz, diğer pozitifler;diğerleri; en=>10mm, negatifler)

  

370690992000   Sinema filmleri (renkli, diğer pozitifler;diğerleri; en=>10mm, negatifler)

  

3707                   Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürünler

  

370710               Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürün (yüzeyleri hassaslaştırmak için emülsiyon)

  

37071000           Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürün (yüzeyleri hassaslaştırmak için emülsiyon)

  

370710000000   Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürün (yüzeyleri hassaslaştırmak için emülsiyon)

  



370790               Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal ürünler

  

37079020           Develope ediciler ve sabitleştiriciler (fotoğrafçılıkta kullanılan)

  

370790200000   Develope ediciler ve sabitleştiriciler (fotoğrafçılıkta kullanılan)

  

37079090           Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal müstahzarlar

  

370790900000   Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal müstahzarlar

  

38                       Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat

öldürücüler, vb.)

  

3801                   Grafit, suni, kolloidal, yarı kolloidal; hamur, blok, levha veya diğer yarı mamül grafit ve

diğer karbon olan müstahzar

  

380110               Suni grafit

  

38011000           Suni grafit

  

380110000000   Suni grafit

  

380120               Kolloidal/yarıkolloidal grafit

  

38012010           Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı; kolloidal grafit

  

380120100000   Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı; kolloidal grafit

  

38012090           Kolloidal grafit; yarı; kolloidal grafit; diğer

  

380120900000   Kolloidal grafit; yarı; kolloidal grafit; diğer

  

380130               Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonu için benzeri hamur

  

38013000           Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonu için benzeri hamur

  

380130000000   Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonu için benzeri hamur

  

380190               Diğer şekillerde grafit

  

38019000           Diğer şekillerde grafit



  

380190001000   Metalo; grafitik bileşikler halindeki karbonlar/diğerleri

  

380190009000   Esası hamur, blok, levha/diğer yarı; mamul grafit/diğer karbon olan müstahzarlar

  

3802                   Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür), tabi mineral maddeler ve hayvansal karalar

  

380210               Aktif hale getirilmiş karbon

  

38021000           Aktif hale getirilmiş karbon

  

380210000000   Aktif hale getirilmiş karbon

  

380290               Aktif hale getirilmiş tabi mineral maddeler, hayvansal karalar

  

38029000           Aktif hale getirilmiş tabi mineral maddeler, hayvansal karalar

  

380290001000   Hayvansal karalar; kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil)

  

380290009012   Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç)

  

380290009013   Ağartma toprağı (asit aktivasyonlu killer)

  

380290009018   Aktif hale getirilmiş diğer tabii mineral maddeler

  

3803                   Tall oil (sıvı reçine)

  

380300               Tall oil (sıvı reçine)

  

38030010           Tall oil (sıvı reçine) ham

  

380300100000   Tall oil (sıvı reçine) ham

  

38030090           Tall oil (sıvı reçine) diğer

  

380300900000   Tall oil (sıvı reçine) diğer

  

3804                   Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (linyo sülfonatlar dahil)

  

380400               Odun hamurundan arta kalan lesivler-linyo sülfonatlar dahil

  



38040000           Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler

  

380400001000   Konsantre edilmiş sülfitli lesivler

  

380400009100   Odun hamurunun soda veya sülfat usulleri ile imalatından arta kalan lesivler

  

380400009900   Odun hamurunun imalinden arta kalan diğer lesivler (konsantre edilmiş)

  

3805                   Terabantin esansı, çam ağacı esansı, terpenik yağlar, ham dipenten, çam yağı

  

380510               Terabantin esansı, çam ağacı esansı/kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans

  

38051010           Terabantin esansı

  

380510100000   Terabantin esansı

  

38051030           Çam ağacı esansı

  

380510300000   Çam ağacı esansı

  

38051090           Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans

  

380510900000   Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans

  

380590               Ham dipenten (diğer terpenik yağlar, ham para-simen ve diğer)

  

38059010           Çam yağı

  

380590100000   Çam yağı

  

38059090           Ağaç odunundan elde edilen diğer terpenik yağlar

  

380590901000   Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun)

  

380590909011   Ham dipenten

  

380590909012   Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans

  

380590909019   Ağaç odunundan elde edilen diğer terpenik yağlar

  

3806                   Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri, kolofan esansı ve kolofan yağları, eritilmiş

sakızlar



  

380610               Kolofanlar ve reçine asitleri

  

38061000           Kolofanlar ve reçine asitleri

  

380610000000   Kolofanlar ve reçine asitleri

  

380620               Kolofanların/reçine asitlerinin/kolofan/reçine asidi türevlerinin tuzları

  

38062000           Kolofanların/reçine asitlerinin/kolofan/reçine asidi türevlerinin tuzları

  

380620000000   Kolofanların/reçine asitlerinin/kolofan/reçine asidi türevlerinin tuzları

  

380630               Ester sakızları

  

38063000           Ester sakızları

  

380630001000   Ester sakızı; sıvı/hamur/blok, parça, pıhtı, şekilsiz külçe, granül, pul, toz halinde

  

380630009000   Ester sakızları; diğer

  

380690               Diğer reçine asitleri, türevleri, eritilmiş sakızlar vb

  

38069000           Diğer reçine asitleri, türevleri, eritilmiş sakızlar vb

  

380690001000   Eritilmiş sakızlar

  

380690009011   Reçine asitlerinin esterleri

  

380690009019   Kolofan esansı ve kolofan yağları

  

3807                   Odun katranı, yağları, kreozotu, naftası, bitkisel ziftler vb. Müstahzarlar

  

380700               Odun katranı, yağları, kreozotu, naftası, bitkisel ziftler vb

  

38070010           Odun katranı

  

380700101000   Odun katranı (karışık çözücüler ve incelticiler

  

380700109000   Odun katranı (diğer)

  



38070090           Esası kolofan, reçine asitleri/bitkisel zift olan biracılıkta kul.ziftler vb.

  

380700901100   Odun katranı yağları, odun kreozotu, odun naftası (karışık çözücüler, incelticiler

  

380700901911   Odun katranı yağları; diğer

  

380700901912   Odun kreozotu; diğer

  

380700901913   Odun naftası (metilen)diğer

  

380700909011   Bitkisel ziftler

  

380700909012   Esası kolofan, reçine asitleri/bitkisel zift olan biracılıkta kul.ziftler vb.

  

3808                   Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici,sürgünleri önleyici, bitkilerin

büyümesini düzenleyici ürünler

  

380850               Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya

  

38085000           Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya

  

380850000000   Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya

  

380891               Haşarat öldürücüler

  

38089110           Haşarat öldürücü esası pretroitler olanlar

  

380891100000   Haşarat öldürücü esası pretroitler olanlar

  

38089120           Haşarat öldürücü esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar

  

380891200011   Haşarat öldürücüler; dikofol içeren esası klorlanmış hidrokarbonlar olan

  

380891200019   Haşarat öldürücüler; esası klorlanmış hidrokarbonlar olan

  

38089130           Haşarat öldürücü esası karbamatlar olanlar

  

380891300000   Haşarat öldürücü esası karbamatlar olanlar

  

38089140           Haşarat öldürücü esası organo-fosfor bileşikleri olanlar

  



380891400000   Haşarat öldürücü esası organo-fosfor bileşikleri olanlar

  

38089190           Diğer haşarat öldürücüler

  

380891900011   Haşarat öldürücü bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

  

380891900019   Diğer haşarat öldürücüler

  

380892               Zararlı mantarları yok ediciler

  

38089210           Zararlı mantarı yok ediciler; inorganik, esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar

  

380892100000   Zararlı mantarı yok ediciler; inorganik, esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar

  

38089220           Zararlı mantarları yok edici diğer inorganikler

  

380892200011   Zararlı mantarları yok edici;inorganik; bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür)

içerenler

  

380892200090   Zararlı mantarları yok edici diğer inorganikler

  

38089230           Zararlı mantarı yok edici; esasıditiokarbamatlar olanlar

  

380892300000   Zararlı mantarı yok edici; esasıditiokarbamatlar olanlar

  

38089240           Zararlı mantarı yok edici; esası benzimidazoller olanlar

  

380892400000   Zararlı mantarı yok edici; esası benzimidazoller olanlar

  

38089250           Zararlı mantarı yok edici; esası diazol veya triazol olanlar

  

380892500000   Zararlı mantarı yok edici; esası diazol veya triazol olanlar

  

38089260           Zararlı mantarı yok edici; esası diazin veya morfolinler olanlar

  

380892600000   Zararlı mantarı yok edici; esası diazin veya morfolinler olanlar

  

38089290           Zararlı mantarları yok edici diğer inorganikler

  

380892900011   Zararlı mantarı yok edici, bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

  



380892900019   Zararlı mantarı diğer yok ediciler

  

380893               Zararlı bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler

  

38089311           Zararlı bitkileri yok edici; esası fenoksi -bitki hormonları olanlar

  

380893110000   Zararlı bitkileri yok edici; esası fenoksi -bitki hormonları olanlar

  

38089313           Zararlı bitkileri yok edici; esası triazinler olanlar

  

380893130000   Zararlı bitkileri yok edici; esası triazinler olanlar

  

38089315           Zararlı bitkileri yok edici; esası amidler olanlar

  

380893150000   Zararlı bitkileri yok edici; esası amidler olanlar

  

38089317           Zararlı bitkileri yok edici; esası karbamatlar olanlar

  

380893170000   Zararlı bitkileri yok edici; esası karbamatlar olanlar

  

38089321           Zararlı bitkileri yok edici; esası dinitroanilin türevleri olanlar

  

380893210000   Zararlı bitkileri yok edici; esası dinitroanilin türevleri olanlar

  

38089323           Zararlı bitkileri yok edici; esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar

  

380893230000   Zararlı bitkileri yok edici; esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar

  

38089327           Zararlı bitkileri yok ediciler

  

380893270011   Zararlı bitkileri yok edici bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

  

380893270019   Zararlı bitkileri yok edici diğer inorganikler

  

38089330           Sürgünleri önleyiciler

  

380893300011   Sürgünleri önleyici; bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

  

380893300019   Sürgünleri önleyici diğer inorganikler

  

38089390           Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler



  

380893900011   Birkilerin büyümesini düzenleyici; bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür)

içerenler

  

380893900019   Birkilerin büyümesini düzenleyici;sürgünleri önleyici diğer inorganikler

  

380894               Dezenfekte ediciler

  

38089410           Dezenfekte edicil; esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

  

380894100000   Dezenfekte edicil; esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

  

38089420           Dezenfekte edici; esası halojenlenmiş bileşikler olanlar

  

380894200000   Dezenfekte edici; esası halojenlenmiş bileşikler olanlar

  

38089490           Diğer dezenfekte ediciler

  

380894900011   Dezenfekte edici; bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

  

380894900019   Diğer dezenfekte ediciler

  

380899               Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar

  

38089910           Kemirici hayvanlara karşı kullanılan inorganikler

  

380899100011   Kemirici hayvanlara karşı kullanılan bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür)

içerenler

  

380899100019   Kemirici hayvanlara karşı kullanılan diğer inorganikler

  

38089990           Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar

  

380899900011   Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar bromoklormetan ya da bromometan (Metil

bromür) içerenler

  

380899900019   Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar (diğerleri)

  

3809                   Mensucat, kağıt, deri vb. için apre veya finisaj müstahzarları, müstahzar haşıl ve apreler,

müstahzar merdanlar

  



380910               Esası nişastalı maddeler olan apre ve mordant müstahsallar

  

38091010           Apre/finisaj müstahzarları nişastalı madde miktarı <%55, başka yerde yer almayan

  

380910100000   Apre/finisaj müstahzarları nişastalı madde miktarı <%55, başka yerde yer almayan

  

38091030           Apre/finisaj müstah.%55=< nişastalı madde miktarı <%70, başka yerde yer almayan

  

380910300000   Apre/finisaj müstah.%55=< nişastalı madde miktarı <%70, başka yerde yer almayan

  

38091050           Apre/finisaj müstah.%70=< nişastalı madde miktarı <%83, başka yerde yer almayan

  

380910500000   Apre/finisaj müstah.%70=< nişastalı madde miktarı <%83, başka yerde yer almayan

  

38091090           Apre/finisaj müstahzarları nişastalı madde miktarı=>%83, başka yerde yer almayan

  

380910900000   Apre/finisaj müstahzarları nişastalı madde miktarı=>%83, başka yerde yer almayan

  

380991               Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb

  

38099100           Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb

  

380991001011   Müstahzar haşıl ve apreler (mensucat sanayinde vb sanayilerde)

  

380991001012   Mordansaj müstahzarları (mensucat sanayinde vb sanayilerde)

  

380991009011   Mensucatın su geçirmez hale getirilmesine mahsus müstahzarlar; mensucat san.

  

380991009019   Diğer müstahzarlar (mensucat sanayinde vb sanayide kullanılan

  

380992               Kağıt sanayinde kullanılan boya müstahzarları

  

38099200           Kağıt sanayinde kullanılan boya müstahzarları

  

380992001000   Müstahzar haşıl ve apreler (kağıt sanayinde vb. sanayilerde kullanılan)

  

380992009000   Diğer müstahzarlar (kağıt sanayinde vb. sanayilerde kullanılan)

  

380993               Diğer boya müstahsal ve müstahzarları (perdahlama, finisaj vb)

  

38099300           Diğer boya müstahsal ve müstahzarları (perdahlama, finisaj vb)



  

380993001000   Müstahzar apreler (deri sanayinde vb. sanayilerde kullanılan)

  

380993009000   Diğer müstahzarlar (deri sanayinde vb. sanayilerde kullanılan)

  

3810                   Metal satıhların temizlenmesinde kullanılan müstahzarları, metaller için pasta, toz, sıvama

vb. Maddeler

  

381010               Metal satıhları temizleme müstahzarları, kaynak pastaları

  

38101000           Metal satıhları temizleme müstahzarları, kaynak pastaları

  

381010000011   Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar

  

381010000012   Metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları

  

381090               Kaynak, lehim yardımcı müstahzar; elektrod sıvama maddeleri

  

38109010           Lehim, kaynak çubuklarının, elektrotlarının sıvanmasında/kaplanmasında kul.müstah.

  

381090100000   Lehim, kaynak çubuklarının, elektrotlarının sıvanmasında/kaplanmasında kul.müstah.

  

38109090           Metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar vb.

  

381090900000   Metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar vb.

  

3811                   Vuruntuyu önleyici, oksidasyonu durdurucu müstahzarlar, peptizan katkılar, aşınmayı

önleyici katkılar, vb. Müstahzarlar

  

381111               Kurşun bileşikleri esaslı ateşlemeyi önleyiciler

  

38111110           Vuruntuyu önleyici müstahzarlar (esası kurşuntetraetil olanlar)

  

381111100000   Vuruntuyu önleyici müstahzarlar (esası kurşuntetraetil olanlar)

  

38111190           Vuruntuyu önleyici müstahzarlar (esası kurşun bileşikleri olanlar) diğer

  

381111900000   Vuruntuyu önleyici müstahzarlar (esası kurşun bileşikleri olanlar) diğer

  

381119               Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar; diğer

  



38111900           Vuruntuyu önleyici müstahzarlar; diğer

  

381119000000   Vuruntuyu önleyici müstahzarlar; diğer

  

381121               Petrol yağları/bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren katkılar

  

38112100           Petrol yağları/bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren katkılar

  

381121001000   Mineral yağlar/benzeri sıvı yağlar için müstahzar katkılar; petrol yağı içeren

  

381121009000   Petrol yağları/bitümenli mineral. elde edilen yağları içeren müstah. katkılar

  

381129               Diğer yağlama yağı katkıları

  

38112900           Diğer yağlama yağı katkıları

  

381129001000   Mineral yağlar/benzeri sıvı yağlar için müstahzar katkılar; diğer

  

381129009000   Diğer müstahzar katkılar (yağlama yağları için

  

381190               Oksidasyonu önleyici, akışkanlığı düzenleyici vb müstahzarlar

  

38119000           Oksidasyonu önleyici, akışkanlığı düzenleyici vb müstahzarlar

  

381190001011   Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar

  

381190001012   Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

  

381190001019   Diğer müstahzar katkılar (diğer

  

381190009000   Oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzen. maddeler

  

3812                   Vulkanizasyon çabuklaştırıcı, kauçuk/plastik için plastifiyan bileşikler, oksidasyonu

önleyici veya dayanıklılaştırıcı

  

381210               Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar

  

38121000           Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar

  

381210000000   Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar

  



381220               Kauçuk/plastikler için plastifiyan bileşikler

  

38122010           Benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2, 2-dimetilpropil ftalat vs.içeren reaksiyon karışımı

  

381220100000   Benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2, 2-dimetilpropil ftalat vs.içeren reaksiyon karışımı

  

38122090           Diğer kauçuk ve plastikler için plastifiyan bileşikler

  

381220900000   Diğer kauçuk ve plastikler için plastifiyan bileşikler

  

381230               Kauçuk ve plastikleri dayanıklılaştıran bileşikler

  

38123021           1,2 dihidro-2,2,4-trimetilkinolin oligomerlerinin karışımından olan oksidasyonu önleyici

  

381230210000   1,2 dihidro-2,2,4-trimetilkinolin oligomerlerinin karışımından olan oksidasyonu önleyici

  

38123029           Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar

  

381230290011   Kauçuk için oksidasyonu önleyici müstahzarlar

  

381230290019   Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar

  

38123080           Kauçuk/plastik.dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler

  

381230800000   Kauçuk/plastik.dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler

  

3813                   Yangın söndürme aleti için dolgu maddesi ve bileşimi, yangın söndürme bombaları

  

381300               Yangın söndürme aleti için dolgu maddesi ve bileşimi (yangın söndürme bombası)

  

38130000           Yangın söndürme aleti için dolgu maddesi ve bileşimi (yangın söndürme bombası)

  

381300000013   Yangın söndürme aleti için diğer dolgu

maddesi;Bromoklordiflometan/bromotriflormetan/dibromo-tetrafloretan içerenler

  

381300000014   Yangın söndürme aleti için diğer dolgu maddesi;Metan/etan/propan

hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler

  

381300000015   Yangın söndürme aleti için diğer dolgu maddesi;Metan/etan/propan hidrokloroflorkarbonlar

(HCFC'ler) içerenler

  



381300000016   Yangın söndürme aleti için diğer dolgu maddesi;Bromoklormetan içerenler

  

381300000017   Yangın söndürme aleti için diğer dolgu maddesi ve bileşimi

  

3814                   Diğer organik karma çözücüler ve incelticiler, boya, vernik çıkarmada kullanılan

müstahzarlar

  

381400               Organik karma çözücüler (incelticiler, boya, vernik çıkarıcılar)

  

38140010           Karma çözücüler ve inceltici. boya ve vernik çıkarmada; esası bütilasetat olan

  

381400100011   Esası bütilasetat olan karma çözücü ve inceltici (Metan/etan/propanklorflorokarbonları

(CFC) içeren)

  

381400100012   Esası bütilasetat olan karma çözücü/inceltici(Metan/etan/propanhidrokloroflorokarbonları

(HCFC)içeren,CFC içermeyen)

  

381400100013   Esası bütilasetat olan karma çözücü ve inceltici (Karbontetraklorür, bromoklorometan veya

1, 1, 1-trikloroetan içeren)

  

381400100019   Esası bütilasetat olan diğer karma çözücü ve incelticiler

  

38140090           Karma çözücüler ve inceltici. boya ve vernik çıkarmada; diğer

  

381400900011   Karma çözücü ve inceltici; diğer (metan/etan/propanklorflorokarbonları (CFC) içeren

  

381400900012   Karma çözücü ve inceltici; diğer (metan/etan/propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC)

içeren fakat CFC'leri içermeyen

  

381400900013   Karma çözücü ve inceltici; diğer (karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1, 1, 1-

trikloroetan içerenler

  

381400900019   Diğer karma çözücü ve incelticiler

  

3815                   Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalitik müstahzarlar

  

381511               Takviye katalizatörler (aktif maddesi nikel/nikel bileşikleri olanlar)

  

38151100           Takviye katalizatörler (aktif maddesi nikel/nikel bileşikleri olanlar)

  

381511000000   Takviye katalizatörler (aktif maddesi nikel/nikel bileşikleri olanlar)



  

381512               Takviye katalizatörler (aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal bileşikleri)

  

38151200           Takviye katalizatörler (aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal bileşikleri)

  

381512000000   Takviye katalizatörler (aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal bileşikleri)

  

381519               Takviye katalizatörler; diğer

  

38151910           Katalizörler (ağırlık;%90 ve fazla pertikül buyu 10 mikronu az, karışım içeren)

  

381519100000   Katalizörler (ağırlık;%90 ve fazla pertikül buyu 10 mikronu az, karışım içeren)

  

38151990           Diğer takviye katalizatörler

  

381519900000   Diğer takviye katalizatörler

  

381590               Reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

  

38159010           Metanol içinde çözelti halinde etilrtifenilfosfonyum asetat içeren katalizörler

  

381590100000   Metanol içinde çözelti halinde etilrtifenilfosfonyum asetat içeren katalizörler

  

38159090           Diğer reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

  

381590900000   Diğer reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

  

3816                   Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. Karışımlar

  

381600               Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. karışım

  

38160000           Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. karışım

  

381600000011   Ateşe dayanıklı çimentolar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)

  

381600000012   Ateşe dayanıklı harçlar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)

  

381600000019   Ateşe dayanıklı betonlar vb. Karışımlar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)

  

3817                   Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

  



381700               Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

  

38170050           Lineer alkilbenzen

  

381700500000   Lineer alkilbenzen

  

38170080           Karışım halinde diğer alkil benzenler, alkilnaftalenler

  

381700800011   Post dodesilbenzen ( heavy-alkylates )

  

381700800019   Karışım halinde diğer alkil benzenler

  

381700800029   Karışım halinde diğer alkil benzen ve alkilnaftalenler

  

3818                   Elektronikte kullanılmak üzere depo edilmiş kimyasal element ve bileşikler

  

381800               Elektronikte kullanılmak üzere depo edilmiş kimyasal elemen ve bileşikler

  

38180010           Dope edilmiş silisyum (elektronikte kullanılmak üzere)

  

381800100000   Dope edilmiş silisyum (elektronikte kullanılmak üzere)

  

38180090           Dope edilmiş kimyasal elementler, diğer (elektronikte kullanılmak üzere)

  

381800900000   Dope edilmiş kimyasal elementler, diğer (elektronikte kullanılmak üzere)

  

3819                   Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları

  

381900               Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları

  

38190000           Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları

  

381900000000   Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları

  

3820                   Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

  

382000               Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

  

38200000           Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

  

382000000000   Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar



  

3821                   Mikroorganizma, bitki, hayvan veya insanların hücrelerinin geliştirilmesinde kullanılan

müstahzar kültür ortamları

  

382100               Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları

  

38210000           Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları

  

382100000000   Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları

  

3822                   Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan reaktifler

  

382200               Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan karma reaktifler

  

38220000           Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan karma reaktifler

  

382200001000   Laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş/sıvanmış plastik

plaka/levha/yaprak/şerit

  

382200002000   Laboratuvarda/teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş/sıvanmış plastik

plaka/levha/yaprak/şerit(rulo/tabaka halinde)

  

382200003000   Laboratuvarda/teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş/sıvanmış plastik

plaka/levha/yaprak/şerit(ölçüye göre kesilmiş)

  

382200009000   Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan diğer reaktifler

  

3823                   Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü asit yağları, sınai yağ alkolleri

  

382311               Stearik asit (rafinaj mahsülü asit yağları)

  

38231100           Stearik asit

  

382311000000   Stearik asit (Sınai monokarboksilik, rafinaj mahsulü)

  

382312               Oleik asit (rafinaj mahsülü asit yağları)

  

38231200           Oleik asit

  

382312000000   Oleik asit (Sınai, rafinaj mahsulü)

  



382313               Tall oil sıvı yağ asitleri

  

38231300           Tall oil sıvı yağ asitleri

  

382313000000   Tall oil sıvı yağ asitleri

  

382319               Sanayide kullanılan diğer mono karboksilik yağ asitleri

  

38231910           Damıtılmış yağ asitleri

  

382319100000   Damıtılmış yağ asitleri

  

38231930           Yağ asitleri damıtma ürünleri

  

382319300000   Yağ asitleri damıtma ürünleri

  

38231990           Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü asit yağları; diğer

  

382319900000   Sınai mono karboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsulü asit yağları; diğer

  

382370               Sınai yağ alkolleri

  

38237000           Sınai yağ alkolleri

  

382370001000   Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri

  

382370009000   Diğer sınai yağ alkolleri

  

3824                   Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar, kimya ve bağlı

sanayide kull. diğer kimyasal ür.

  

382410               Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar

  

38241000           Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar

  

382410001000   Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar (esası tabii reçine

olanlar)

  

382410009011   Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar (esası sentetik reçine

olanlar)

  



382410009019   Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar (diğer)

  

382430               Kendi aralarında/metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomeresiz metal karbür

  

38243000           Kendi aralarında/metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomeresiz metal karbür

  

382430000000   Kendi aralarında/metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomeresiz metal karbür

  

382440               Çimento, harç/betonlara mahsus müstahzar katkılar

  

38244000           Çimento, harç/betonlara mahsus müstahzar katkılar

  

382440000000   Çimento, harç/betonlara mahsus müstahzar katkılar

  

382450               Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar

  

38245010           Ateşe dayanıklı olmayan kalıba dökülmeye hazır beton

  

382450100000   Ateşe dayanıklı olmayan kalıba dökülmeye hazır beton

  

38245090           Ateşe dayanıklı olmayan harç ve diğer betonlar

  

382450900000   Ateşe dayanıklı olmayan harç ve diğer betonlar

  

382460               Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç)

  

38246011           Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı = <% 2)

  

382460110000   Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı = <% 2)

  

38246019           Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı >% 2)

  

382460190000   Sorbitol; sulu çözelti halinde (d-mannitol oranı >% 2)

  

38246091           Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı = <% 2)

  

382460910000   Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı = <% 2)

  

38246099           Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı >% 2)

  

382460990000   Sorbitol; diğer hallerde (d-mannitol oranı >% 2)



  

382471               Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş asiklik hidrokarbonları içerenler

  

38247100           Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş asiklik hidrokarbonları içerenler

  

382471000011   R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı [(CFCs)

hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)]

  

382471000019   Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş diğer asiklik hidrokarbon içerenler [(CFCs)

hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)]

  

382472               Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan/dibromotetrafloroetanlar içerenler

  

38247200           Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan/dibromotetrafloroetanlar içerenler

  

382472000000   Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan/dibromotetrafloroetanlar içerenler

  

382473               Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler

  

38247300           Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler

  

382473000000   Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler

  

382474               Hidrokloroflorakarbonlar içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler

  

38247400           Hidrokloroflorakarbonlar içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyenler

  

382474000012   142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı kloroflorokarbon (CFCs)

içermeyen

  

382474000019   Hidrokloroflorakarbonlar içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyen diğerleri

  

382475               Karbon teraklorür içerenler

  

38247500           Karbon teraklorür içerenler

  

382475000000   Karbon teraklorür içerenler

  

382476               1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler

  

38247600           1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler



  

382476000000   1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler

  

382477               Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler

  

38247700           Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler

  

382477000000   Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler

  

382478               Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat

kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen

  

38247800           Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat

kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen

  

382478000000   Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat

kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen

  

382479               İki/daha çok farklı halojen içeren asiklik hidrokar. türevler. içeren karışımlar

  

38247900           İki/daha çok farklı halojen içeren asiklik hidrokar. türevler. içeren karışımlar

  

382479000000   İki/daha çok farklı halojen içeren asiklik hidrokar. türevler. içeren karışımlar

  

382481               Oksiran (etilenoksit) içerenler

  

38248100           Oksiran (etilenoksit) içerenler

  

382481000000   Oksiran (etilenoksit) içerenler

  

382482               Poliklorine edilmiş bifenil (PCBs), poliklorine edilmiş terpen (PCTs)/polibromine edilmiş

bifeniller (PBBs) içeren

  

38248200           Poliklorine edilmiş bifenil (PCBs), poliklorine edilmiş terpen (PCTs)/polibromine edilmiş

bifeniller (PBBs) içeren

  

382482000000   Poliklorine edilmiş bifenil (PCBs), poliklorine edilmiş terpen (PCTs)/polibromine edilmiş

bifeniller (PBBs) içeren

  

382483               tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler

  



38248300           tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler

  

382483000000   tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler

  

382490               Diğer kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler

  

38249010           Petrol sülfonatları, bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli asit.yağı, tuzu

  

382490100000   Petrol sülfonatları, bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli asit.yağı, tuzu

  

38249015           İyon değiştiriciler

  

382490150011   İyon değiştiriciler (esası sülfonlu karbonlar/tabii mineral madde olanlar)

  

382490150012   İyon değiştiriciler; sentetik zeolit

  

382490150019   İyon değiştiriciler; diğerleri

  

38249020           Elektrik tüpleri ve valflarında vakum teminine yarayan emici bileşimler

  

382490200000   Elektrik tüpleri ve valflarında vakum teminine yarayan emici bileşimler

  

38249025           Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi) ham kalsiyum tartarat, ham kalsiyum sitrat

  

382490250000   Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi) ham kalsiyum tartarat, ham kalsiyum sitrat

  

38249030           Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri

  

382490300000   Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri

  

38249035           Aktif eleman olarak amin içeren pas giderici müstahzarlar

  

382490350000   Aktif eleman olarak amin içeren pas giderici müstahzarlar

  

38249040           Vernikler vb. ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

  

382490400000   Vernikler vb. ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

  

38249045           Kabuklanmayı önleyici bileşikler vb.

  

382490450000   Kabuklanmayı önleyici bileşikler vb.



  

38249050           Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar

  

382490500000   Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar

  

38249055           Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları

  

382490550000   Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserin karışımları

  

38249058           Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler)

  

382490580000   Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler)

  

38249061           İnsan için kullanılan (30.04)ilaçların antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri

  

382490610000   İnsan için kullanılan (30.04)ilaçların antibiyotik imalat işlemi ara ürünleri

  

38249062           Monensin tuzlarının imalinden elde edilen ara ürünler

  

382490620000   Monensin tuzlarının imalinden elde edilen ara ürünler

  

38249064           Eczacılık ve cerrahide kullanılan diğer ürün ve müstahzarlar

  

382490640000   Eczacılık ve cerrahide kullanılan diğer ürün ve müstahzarlar

  

38249065           Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler

  

382490650000   Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler

  

38249070           İnşaat sanayinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar vb.

  

382490700000   İnşaat sanayinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen müstahzarlar vb.

  

38249075           Lityum niyobat wafer

  

382490750000   Lityum niyobat wafer

  

38249080           Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş (molekül ağır;520/550)aminlerin karışımı

  

382490800000   Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş (molekül ağır;520/550)aminlerin karışımı

  



38249085           3-izoksazol-5-ylamin

  

382490850000   3-izoksazol-5-ylamin

  

38249087           Metil metilfosfonat ile bismetilfosfonat ve dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor

pentaoksit karışımlarından

  

382490870011   Diğer müstahzar bağlayıcılar ve diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar; çoğunlukla metil,

metilfosfonat karışımlarından

  

382490870012   Diğer müst.bağlayıcılar ve diğer kimy.ür.ve müst.;dimetil metilfosfonat, oksiran and

difosfor pentaoksit karışımlarından

  

38249097           Kimya sanayi/bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürün ve müstahzarlar

  

382490971000   Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları

  

382490972000   Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan jelatin esaslı patlar

  

382490973000   Havagazının tasfiyesinden hasıl olan amonyaklı sular

  

382490979011   Füzel yağları

  

382490979012   Dippel yağı

  

382490979013   Transmisyon kayışlarının kayganlığını önleyici müstahzarlar

  

382490979014   Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler

  

382490979015   Emülsiyon kırıcılar

  

382490979016   Işıl işlem tuzları

  

382490979017   Kimyasal dolgu ve katkı maddeleri

  

382490979018   Paslanmayı önleyici müstahzarlar

  

382490979021   Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı bileşikler

  

382490979022   Sakız mayası ( gomelastik )

  



382490979023   Metan, etan/propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımları yerine ikame edilebilecek

karışımlar

  

382490979024   Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları

  

382490979025   Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller

  

382490979026   Kloroparafinler

  

382490979027   Başlıca o alkyl (£ C10, cycloalkyl) alkyl (methyl, ethyl npropyl veya isopropyl)

phosphonofluoridates içeren karışımlar

  

382490979028   Başlıca o alkyl (£ C10, cycloalkyl) N,Ndialkyl phosphoramidocyanidates içeren karışımlar

  

382490979031   Başlıca [S2 amino) ethyl] hydrogen alkyl phosphonothioates ve bunların oalkyl esterlerini

içeren karışımlar

  

382490979032   Başlıca alkyl (methyl, ethyl, npropyl veya isopropyl) phosphonyl difluorides içeren

karışımlar

  

382490979033   Başlıca [o2 dialkyl aminoethyl] hydrogen alkyl phosphonites ve bunların oalkyl esterleri

içeren karışımlar

  

382490979034   Başlıca N,N dialkyl (methyl, ethyl, npropyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides

içeren karışımlar

  

382490979035   Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, npropyl veya isopropyl) N,Ndialkyl phosphoramidates

içeren karışımlar

  

382490979036   Başlıca N,Ndialkyl2chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren

karışımlar

  

382490979041   Başlıca N,Ndimethyl2aminoethanol veya N,Ndiethyl2amino ethanol/protonlandırılmış

tuzlarını içeren

  

382490979049   Kimya sanayi/bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler

  

382490979051   Başlıca N,Ndialkyl aminoethane2thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren

karışımlar

  

382490979052   Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil/isopropil grubu ihtiva eden kimyasalları içeren

diğer karışım



  

382490979053   5 etil 2metil 1,3,2dioksafosforoinan 5 yl metil metil ester, Poksit oluşan metil fosfonik asit

karışımı

  

382490979057   Zineb

  

382490979061   Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

  

382490979068   Kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve

müstahzarlar

  

3825                   Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilere

mahsus artık ürünler

  

382510               Şehir atıkları

  

38251000           Şehir atıkları

  

382510000000   Şehir atıkları

  

382520               Kanalizasyon çamuru

  

38252000           Kanalizasyon çamuru

  

382520000000   Kanalizasyon çamuru

  

382530               Klinik atıkları

  

38253000           Klinik atıkları

  

382530000000   Klinik atıkları

  

382541               Atık organik çözücüler (halojenlenmiş)

  

38254100           Atık organik çözücüler (halojenlenmiş)

  

382541000000   Atık organik çözücüler (halojenlenmiş)

  

382549               Atık organik çözücüler (diğerleri)

  

38254900           Atık organik çözücüler (diğerleri)



  

382549000000   Atık organik çözücüler (diğerleri)

  

382550               Metal dekapaj için amonyaklı, hidrolik, fren, antifirij sularının atıkları; halojenlenmiş

  

38255000           Metal dekapaj için amonyaklı, hidrolik, fren, antifirij sularının atıkları; halojenlenmiş

  

382550000000   Metal dekapaj için amonyaklı, hidrolik, fren, antifirij sularının atıkları; halojenlenmiş

  

382561               Organik bileşenleri içeren atıklar

  

38256100           Organik bileşenleri içeren atıklar

  

382561000000   Organik bileşenleri içeren atıklar

  

382569               Kimyasal diğer atıklar

  

38256900           Kimyasal diğer atıklar

  

382569000000   Kimyasal diğer atıklar

  

382590               Diğer kimyasal atıklar

  

38259010           Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler

  

382590100000   Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler

  

38259090           Diğer kimyasal atıklar

  

382590900000   Diğer kimyasal atıklar

  

3826                   Biodizel ve bunların karışımları (petrol yağları veya bitümenli mineral yağ oranı <%70

veya hiç içermeyen)

  

382600               Biodizel ve bunların karışımları (petrol yağları veya bitümenli mineral yağ oanı <%70 veya

hiç içermeyen)

  

38260010           Biodizel ve bunların karışımları (yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle ester >=

%96,5 (FAMAE))

  

382600100000   Biodizel ve bunların karışımları (yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle ester >=

%96,5 (FAMAE))



  

38260090           Oto biodizel, yakıt biodizel, harmanlama ürünü YAME ve diğer biodizeller ve bunların

karışımları

  

382600900011   Oto Biodizel

  

382600900012   Yakıt Biodizel

  

382600900013   Harmanlama ürünü YAME (biodizel)

  

382600900019   Diğer biodizeller ve bunların karışımları

  

25                       Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

  

2500                   Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento

  

250000               Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento

  

25000000           Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento

  

250000000000   Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento

  

2501                   Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu

  

250100               Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu

  

25010010           Deniz suyu ve tuzla ana suları

  

250100100000   Deniz suyu ve tuzla ana suları

  

25010031           Tuz , saf sodyum klorür; diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar

  

250100310000   Tuz , saf sodyum klorür; diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar

  

25010051           Tuz , saf sodyum klorür; denature/sınai amaçlara mahsus olanlar

  

250100510000   Tuz , saf sodyum klorür; denature/sınai amaçlara mahsus olanlar

  

25010091           İnsanların tüketimine mahsus tuz

  

250100910000   İnsanların tüketimine mahsus tuz



  

25010099           Diğer tuzlar

  

250100991000   Saf sodyum klorür

  

250100999000   Diğer tuz

  

2502                   Kavrulmamış demir piritleri

  

250200               Kavrulmamış demir piritleri

  

25020000           Kavrulmamış demir piritleri

  

250200000011   Bakırlı demir piritleri; kavrulmamış

  

250200000019   Diğer demir piritleri; kavrulmamış

  

2503                   Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç)

  

250300               Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç)

  

25030010           Ham/rafine edilmemiş kükürt

  

250300100000   Ham veya rafine edilmemiş kükürt

  

25030090           Kükürt; diğer

  

250300900013   Rafine edilmiş kükürt

  

250300900018   Diğer kükürt

  

2504                   Tabii grafit

  

250410               Tabii grafit; toz/flokon halinde

  

25041000           Tabii grafit; toz/flokon halinde

  

250410000000   Tabii grafit; toz/flokon halinde

  

250490               Tabii grafit; diğer hallerde

  



25049000           Tabii grafit; diğer hallerde

  

250490000000   Tabii grafit; diğer hallerde

  

2505                   Her nevi tabii kum

  

250510               Kum; silisli/kuvarslı

  

25051000           Kum; silisli/kuvarslı

  

250510000000   Kum; silisli/kuvarslı

  

250590               Her nevi diğer kum

  

25059000           Her nevi diğer kum

  

250590000011   Kum; killi ve beyaz killi (kaolinli)

  

250590000012   Kum; feldispatlı

  

250590000019   Kum; diğer

  

2506                   Kuvars (tabii kumlar hariç), kuvarzit

  

250610               Kuvars

  

25061000           Kuvars

  

250610000011   Kuvars; ham

  

250610000014   Kuvars; mikronize (10; 20; mikron çaplı)

  

250610000018   Kuvars; diğerleri

  

250620               Kuvarzit

  

25062000           Kuvarzit

  

250620000011   Kuvarzit; ham/kabaca yontulmuş

  

250620000019   Kuvarzit; diğer hallerde



  

2507                   Kaolin ve diğer kaolinli killer

  

250700               Kaolin ve diğer kaolinli killer

  

25070020           Kaolin

  

250700200011   Kaolin; ham

  

250700200018   Kaolin; diğer

  

25070080           Diğer kaolinli killer

  

250700800011   Ham kaolinli killer

  

250700800012   Öğütülmüş kaolinli killer

  

2508                   Diğer killer, andaluzit, siyanit ve silimanit, mülit, şamot ve dinas toprakları

  

250810               Bentonit

  

25081000           Bentonit

  

250810000011   Bentonit; öğütülmüş

  

250810000012   Bentonit; öğütülmemiş

  

250830               Ateş kili

  

25083000           Ateş kili

  

250830000000   Ateş kili

  

250840               Killer; diğer

  

25084000           Killer; diğer

  

250840000000   Killer; diğer

  

250850               Andaluzit, siyanit ve silimanit

  



25085000           Andaluzit, siyanit ve silimanit

  

250850000011   Andaluzit

  

250850000012   Siyanit (disten)

  

250850000013   Silimanit

  

250860               Mülit

  

25086000           Mülit

  

250860001000   Mülit; siliko; alumin ve silisli ateş toprağı

  

250860009000   Mülit; diğer

  

250870               Şamot ve dinas toprakları

  

25087000           Şamot ve dinas toprakları

  

250870000000   Şamot ve dinas toprakları

  

2509                   Tebeşir

  

250900               Tebeşir

  

25090000           Tebeşir

  

250900000011   Tebeşir; saf

  

250900000019   Tebeşir; diğer

  

2510                   Tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir

  

251010               Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatkı tebeşir (öğütülmemiş)

  

25101000           Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatkı tebeşir (öğütülmemiş)

  

251010001000   Tabii aluminyum - kalsiyum fosfatlar (öğütülmemiş)

  

251010009011   Tabii kalsiyum fosfatlar (öğütülmemiş)



  

251010009012   Apatit ve fosfatlı tebeşirler (öğütülmemiş)

  

251020               Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşir (öğütülmüş)

  

25102000           Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşir (öğütülmüş)

  

251020001011   Tabii kalsiyum fosfatlar (öğütülmüş)

  

251020001012   Tabii aluminyum - kalsiyum fosfatlar (öğütülmüş)

  

251020009000   Fosfatlı tebeşirler (öğütülmemiş)

  

2511                   Tabii baryum sülfat (barit), tabii baryum karbonat

  

251110               Tabii baryum sülfat (barit)

  

25111000           Tabii baryum sülfat (barit)

  

251110000011   Baryum sülfat; ham

  

251110000012   Baryum sülfat; öğütülmüş

  

251110000013   Baryum sülfat; mikronize edilmiş

  

251120               Tabii baryum karbonat

  

25112000           Tabii baryum karbonat

  

251120000000   Tabii baryum karbonat

  

2512                   Silisli fosil unlar (kiselgur tripolit, diatomit vs.)

  

251200               Silisli fosil unlar (kiselgur tripolit, diatomit vs.)

  

25120000           Silisli fosil unlar (kiselgur tripolit, diatomit vs.)

  

251200000011   Tripolit

  

251200000012   Diatomit

  



251200000013   Kiselgur

  

251200000019   Silisli topraklar; diğer

  

2513                   Sünger taşı, zımpara taşı, tabii korindon, tabii süleyman taşı ve diğer tabii aşındırıcılar

  

251310               Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve diğer tabii aşındırıcılar)

  

25131000           Sünger taşı

  

251310000000   Sünger taşı

  

251320               Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar

  

25132000           Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar

  

251320000011   Zımpara taşı; toz/çaplı taneler halinde

  

251320000012   Tabii korindon

  

251320000013   Süleyman taşı

  

251320000019   Diğer aşındırıcı taşlar

  

2514                   Kayağan taşı (arduvaz)

  

251400               Kayağan taşı (arduvaz)

  

25140000           Kayağan taşı (arduvaz)

  

251400000000   Kayağan taşı (arduvaz)

  

2515                   Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar

  

251511               Mermer ve traverten (ham/kabaca yontulmuş)

  

25151100           Mermer ve traverten (ham/kabaca yontulmuş)

  

251511000000   Mermer ve traverten; ham veya kabaca yontulmuş

  

251512               Mermer ve traverten (blok, kalın dilimler şeklinde kesilmiş)



  

25151200           Mermer ve traverten; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş

  

251512000000   Mermer ve traverten; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş

  

251520               Ekosin ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer kireçli taşlar

  

25152000           Ekosin ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer kireçli taşlar

  

251520000011   Ekosin

  

251520000012   Su mermeri

  

251520000019   Yontulmaya ve inşaata elverişli kireçli taşlar

  

2516                   Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer taşlar

  

251611               Granit (ham/kabaca yontulmuş)

  

25161100           Granit (ham/kabaca yontulmuş)

  

251611000000   Granit (ham/kabaca yontulmuş)

  

251612               Granit; blok, kalın dilimler şeklinde kesilmiş

  

25161200           Granit; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş

  

251612000000   Granit; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş

  

251620               Gre

  

25162000           Gre

  

251620000000   Gre

  

251690               Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar

  

25169000           Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar

  

251690000000   Yontulmaya ve inşaata elverişli diğer taşlar

  



2517                   Çakıl taşı, kırılmış/ezilmiş taş, çakmak ve yassı iri çakıl taşı, cüruf, moloz vs.

  

251710               Çakıl taşı, kırılmış/ezilmiş taşlar, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı

  

25171010           Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı

  

251710101000   Çakmak taşı

  

251710109011   Çakıl taşı

  

251710109012   Yassı iri çakıl taşı

  

25171020           Kireç taşı, dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış/ezilmiş)

  

251710200000   Kireç taşı, dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış/ezilmiş)

  

25171080           Diğer taşlar (diğer hallerde)

  

251710800011   Mıcır

  

251710800019   Betonaj ve balastlama işlerinde kullanılan diğer taşlar

  

251720               Cüruf, moloz/diğer sanayi artıkları makadamı

  

25172000           Cüruf, moloz/diğer sanayi artıkları makadamı

  

251720000011   Moloz

  

251720000019   Cüruf ve diğer sanayi artıkları makadamı

  

251730               Katranlı makadam

  

25173000           Katranlı makadam

  

251730000000   Katranlı makadam

  

251741               Mermerin granül, parçacık ve tozları

  

25174100           Mermerin granül, parçacık ve tozları

  

251741000000   Mermerin granül, parçacık ve tozları



  

251749               Diğer taşların tozları

  

25174900           Diğer taşların tozları

  

251749000000   Diğer taşların tozları

  

2518                   Dolomit ve dolomit ateş tuğlası harcı

  

251810               Dolomit; kalsine edilmemiş

  

25181000           Dolomit; kalsine edilmemiş

  

251810000011   Dolomit; öğütülmüş, ham ( Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş )

  

251810000019   Dolomit; diğer, ham ( Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş )

  

251820               Dolomit; kalsine edilmiş

  

25182000           Dolomit; kalsine edilmiş

  

251820000011   Dolomit; kalsine, öğütülmüş

  

251820000019   Dolomit; kalsine, diğer

  

251830               Dolomit (katranlı dolomit dahil) aglomere

  

25183000           Dolomit ateş tuğlası harcı

  

251830000000   Dolomit ateş tuğlası harcı

  

2519                   Magnezit, erimiş yanmış manyezi ve diğer magnezyum oksit

  

251910               Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

  

25191000           Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

  

251910000000   Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

  

251990               Erimiş, yanmış, sinterlenmiş manyezi

  



25199010           Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat h

  

251990100011   Magnezyum oksit; saf

  

251990100012   Magnezyum oksit; saf olmayan

  

25199030           Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi

  

251990300011   Deniz suyu sinter manyezi

  

251990300019   Tamamen yanmış (sinterlenmiş) diğer manyezi

  

25199090           Erimiş, yanmış sinterlenmiş diğer manyezit, magnezyum oksit vb.

  

251990900011   Manyezi; kalsine edilmiş

  

251990900012   Manyezi; elektro fused (elektro ergitilmiş)

  

251990900013   Magnezit krom speneli

  

251990900019   Manyezi; diğer

  

2520                   Alçı taşı, anhidrit ve alçılar

  

252010               Alçı taşı; anhidrit

  

25201000           Alçı taşı; anhidrit

  

252010000000   Alçı taşı; anhidrit

  

252020               Alçılar

  

25202000           Alçılar; boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş

olsun olmasın

  

252020001000   Dişçilikte kullanılan alçılar

  

252020009011   Tıpta kullanılan alçılar

  

252020009019   Diğer alçılar; tıp ve dişşçilik dışında kullanılanlar

  



2521                   Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç, çimento imalinde kullanılan)

  

252100               Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç, çimento imalinde kullanılan)

  

25210000           Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç, çimento imalinde kullanılan)

  

252100000000   Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç, çimento imalinde kullanılan)

  

2522                   Kireç

  

252210               Kireç; sönmemiş

  

25221000           Kireç; sönmemiş

  

252210000000   Kireç; sönmemiş

  

252220               Kireç; sönmüş

  

25222000           Kireç; sönmüş

  

252220000000   Kireç; sönmüş

  

252230               Kireç; su altında sertleşen

  

25223000           Kireç; su altında sertleşen

  

252230000000   Kireç; su altında sertleşen

  

2523                   Çimento

  

252310               Çimento; klinker

  

25231000           Çimento; klinker

  

252310000000   Çimento; klinker

  

252321               Çimento; portland; beyaz

  

25232100           Çimento; portland; beyaz

  

252321000011   Çimento; portland; beyaz, ambalajlanmış



  

252321000019   Çimento; portland; beyaz, diğer

  

252329               Çimento; portland; diğer

  

25232900           Çimento; portland; diğer

  

252329000011   Çimento; portland; diğer, ambalajlanmış

  

252329000019   Çimento; portland; diğer

  

252330               Çimento; şaplı

  

25233000           Çimento; şaplı

  

252330000011   Çimento; şaplı ; ambalajlanmış

  

252330000019   Çimento; şaplı ; diğer

  

252390               Çimento; su altında sertleşen diğerleri

  

25239000           Su altında sertleşen diğer çimentolar:

  

252390000011   Çimento; su altında sertleşen, ambalajlanmış

  

252390000019   Çimento; su altında sertleşen, ambalajlanmamış

  

2524                   Amyant (asbest)

  

252410               Krisidolit

  

25241000           Krisidolit

  

252410000000   Krisidolit

  

252490               Amyant (asbest); diğer hallede

  

25249000           Amyant (asbest); diğer hallede

  

252490000011   Amosite

  



252490000012   Antophylite

  

252490000013   Actinolite

  

252490000014   Tremolite

  

252490000015   Chrysotile

  

252490000019   Amyant (asbest); diğer

  

2525                   Mika ve mika döküntüleri

  

252510               Mika; ham ve düzensiz yaprak/ince tabakalar halinde yarılmış

  

25251000           Mika; ham ve düzensiz yaprak/ince tabakalar halinde yarılmış

  

252510000000   Mika; ham ve düzensiz yaprak/ince tabakalar halinde yarılmış

  

252520               Mika tozu

  

25252000           Mika tozu

  

252520000000   Mika tozu

  

252530               Mika döküntüleri

  

25253000           Mika döküntüleri

  

252530000000   Mika döküntüleri

  

2526                   Tabii steatit (sabun taşı) ve talk

  

252610               Tabii steatit; ezilmemiş, toz haline getirilmemiş

  

25261000           Tabii steatit (sabun taşı),talk ; ezilmemiş, toz haline getirilmemiş

  

252610000000   Tabii steatit (sabun taşı),talk ; ezilmemiş, toz haline getirilmemiş

  

252620               Tabii steatit (sabun taşı) ve talk; ezilmiş/toz haline getirilmiş

  

25262000           Tabii steatit (sabun taşı) ve talk; ezilmiş/toz haline getirilmiş



  

252620000000   Tabii steatit (sabun taşı) ve talk; ezilmiş/toz haline getirilmiş

  

2528                   Tabii boratlar ve bunların konsantreleri

  

252800               Tabii boratlar ve bunların konsantreleri, tabii borik asit (H3BO3 <= %85)

  

25280000           Tabii boratlar ve bunların konsantreleri, tabii borik asit (H3BO3 <= %85)

  

252800000000   Tabii boratlar ve bunların konsantreleri, tabii borik asit (H3BO3 <= %85)

  

2529                   Feldispat, lösit, nefelin ve siyenit nefelin, florspat

  

252910               Feldispat

  

25291000           Feldispat

  

252910000011   Feldispat; ham

  

252910000012   Feldispat; öğütülmüş

  

252910000013   Feldispat; flote edilmiş

  

252910000019   Feldispat; diğer

  

252921               Florspat (ağırlık itibariyle <= 97% kalsiyum flüorür içeren)

  

25292100           Florspat (ağırlık itibariyle <= 97% kalsiyum flüorür içeren)

  

252921000000   Florspat (ağırlık itibariyle <= 97% kalsiyum flüorür içeren)

  

252922               Florspat (ağırlık itibariyle > 97% kalsiyum flüorür içeren)

  

25292200           Florspat (ağırlık itibariyle > 97% kalsiyum flüorür içeren)

  

252922000000   Florspat (ağırlık itibariyle > 97% kalsiyum flüorür içeren)

  

252930               Lösit; nefelin ve siyenit nefelin

  

25293000           Lösit; nefelin ve siyenit nefelin

  



252930000000   Lösit; nefelin ve siyenit nefelin

  

2530                   Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler

  

253010               Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş)

  

25301000           Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) :

  

253010000011   Vermikülit; genleştirilmemiş

  

253010000019   Perlit ve kloritler; genleştirilmemiş

  

253020               Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)

  

25302000           Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)

  

253020000011   Kieserit

  

253020000012   Epsomit

  

253090               Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler

  

25309000           Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer mineral maddeler

  

253090001011   Tabii lüle taşı

  

253090001012   Aglomere lüle taşı

  

253090009011   Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar

  

253090009019   Diğer toprak boyalar

  

253090009021   Siyah kehribar (oltu taşı)

  

253090009029   Diğer kehribarlar

  

253090009032   Zirkonyum silikat (mikronize)

  

253090009033   Tabi sodyum sülfat

  

253090009034   Stronsiyum sülfat (selestin)



  

253090009035   Tabi arsenik sülfürler

  

253090009036   Tabi kriolit

  

253090009037   Tabi şiolit

  

253090009039   Diğer mineral maddeler

  

26                       Metal cevherleri, cüruf ve kül

  

2601                   Demir cevherleri ve konsantreleri

  

260111               Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmemiş)

  

26011100           Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmemiş)

  

260111000000   Demir cevherleri; aglomere edilmemiş

  

260112               Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmiş)

  

26011200           Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmiş)

  

260112000000   Demir cevherleri; aglomere edilmiş

  

260120               Demir piritleri; kavrulmuş

  

26012000           Demir piritleri; kavrulmuş

  

260120000000   Demir piritleri; kavrulmuş

  

2602                   Manganez cevherleri ve konsantreleri

  

260200               Manganez cevherleri ve konsantreleri

  

26020000           Manganez cevherleri ve konsantreleri

  

260200000000   Manganez cevherleri ve zenginleştirilmiş manganez cevherleri (manganez >%20)

  

2603                   Bakır cevherleri ve konsantreleri

  



260300               Bakır cevherleri ve konsantreleri

  

26030000           Bakır cevherleri ve konsantreleri

  

260300000000   Bakır cevherleri ve zenginleştirilmiş bakır cevherleri

  

2604                   Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

260400               Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

26040000           Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

260400000000   Nikel cevherleri ve zenginleştirilmiş nikel cevherleri

  

2605                   Kobalt cevherleri ve konsantreleri

  

260500               Kobalt cevherleri ve konsantreleri

  

26050000           Kobalt cevherleri ve konsantreleri

  

260500000000   Kobalt cevherleri ve zenginleştirilmiş kobalt cevherleri

  

2606                   Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

  

260600               Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

  

26060000           Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

  

260600000000   Aluminyum cevherleri ve zenginleştirilmiş aluminyum cevherleri

  

2607                   Kurşun cevherleri ve konsantreleri

  

260700               Kurşun cevherleri ve konsantreleri

  

26070000           Kurşun cevherleri ve konsantreleri

  

260700000000   Kurşun cevherleri ve zenginleştirilmiş kursun cevherleri

  

2608                   Çinko cevherleri ve konsantreleri

  

260800               Çinko cevherleri ve konsantreleri



  

26080000           Çinko cevherleri ve konsantreleri

  

260800000000   Çinko cevherleri ve zenginleştirilmiş çinko cevherleri

  

2609                   Kalay cevherleri ve konsantreleri

  

260900               Kalay cevherleri ve konsantreleri

  

26090000           Kalay cevherleri ve konsantreleri

  

260900000000   Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri

  

2610                   Krom cevherleri ve konsantreleri

  

261000               Krom cevherleri ve konsantreleri

  

26100000           Krom cevherleri ve konsantreleri

  

261000000000   Krom cevherleri ve zenginleştirilmiş krom cevherleri

  

2611                   Tungsten cevherleri ve konsantreleri

  

261100               Tungsten cevherleri ve konsantreleri

  

26110000           Tungsten cevherleri ve konsantreleri

  

261100000000   Tungsten cevherleri ve zenginleştirilmiş tungsten cevherleri

  

2612                   Uranyum ve toryum cevherleri ve konsantreleri

  

261210               Uranyum cevherleri ve konsantreleri

  

26121010           Uranyum cevherleri, peşblent vb. zenginleştirilmiş olanları; uranyum >%5

  

261210100000   Uranyum cevherleri, peşblent vb. zenginleştirilmiş olanları; uranyum >%5

  

26121090           Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri; diğer

  

261210900000   Uranyum cevherleri ve zenginleştirilmiş uranyum cevherleri; diğer

  



261220               Toryum cevherleri ve konsantreleri

  

26122010           Monazit, urano; torianid (toryum >% 20) ve diğer toryum cevherleri

  

261220100000   Monazit, urano; torianid (toryum >% 20) ve diğer toryum cevherleri

  

26122090           Diğer toryum cevherleri

  

261220900000   Diğer toryum cevherleri

  

2613                   Molibden cevherleri ve konsantreleri

  

261310               Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş

  

26131000           Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri; kavrulmuş

  

261310000000   Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri; kavrulmuş

  

261390               Molibden cevherleri ve konsantreleri; diğer

  

26139000           Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri;diğer

  

261390000000   Molibden cevherleri ve zenginleştirilmiş molibden cevherleri;diğer

  

2614                   Titanyum cevherleri ve konsantreleri

  

261400               Titanyum cevherleri ve konsantreleri

  

26140000           Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri

  

261400000000   Titanyum cevherleri ve zenginleştirilmiş titanyum cevherleri

  

2615                   Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum cevherleri vb. konsantreleri

  

261510               Zirkonyum cevherleri ve konsantreleri

  

26151000           Zirkonyum cevherleri ve konsantreleri

  

261510000000   Zirkonyum cevherleri ve zenginleştirilmiş zirkonyum cevherleri

  

261590               Niyobyum, tantalyum, vanadyum cevherleri vb. konsantreleri



  

26159000           Niobyum,tantalyum,vanadyum cevherleri ve bunların zenginleştirilmiş cevherleri

  

261590000000   Niobyum,tantalyum,vanadyum cevherleri ve bunların zenginleştirilmiş cevherleri

  

2616                   Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri

  

261610               Gümüş cevherleri ve konsantreleri

  

26161000           Gümüş cevherleri ve konsantreleri

  

261610000000   Gümüş cevherleri ve zenginleştirilmiş gümüş cevherleri

  

261690               Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri

  

26169000           Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri

  

261690000000   Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri

  

2617                   Diğer metal cevherler ve konsantreleri

  

261710               Antimuan cevherleri ve konsantreleri

  

26171000           Antimuan cevherleri ve konsantreleri

  

261710000000   Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri

  

261790               Diğer metal cevherler ve konsantreleri

  

26179000           Diğer metal cevherler ve konsantreleri

  

261790000000   Diğer metal cevherler ve zenginleştirilmiş diğer metal cevherleri

  

2618                   Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf

  

261800               Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf

  

26180000           Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf

  

261800000000   Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf

  



2619                   Cüruf, moloz ve demir/çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler

  

261900               Cüruf, moloz ve demir/çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler

  

26190020           Demir/manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler

  

261900200000   Demir/manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler

  

26190090           Cüruf, moloz (granüle cüruf hariç), döğme demir kırıntılarının diğerleri

  

261900900011   Yüksek fırın cürufu

  

261900900012   Diğer cüruflar

  

261900900013   Tufal

  

261900900014   Yüksek fırın tozları

  

261900900019   Cüruf, moloz, demir ve çeliğin diğer döküntüleri

  

2620                   Arsenik, metalleri veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, küller ve kalıntılar

  

262011               Galvanizli matlar (içeriği çinko olan)

  

26201100           Galvanizli matlar (içeriği çinko olan)

  

262011000000   Galvanizli matlar (içeriği çinko olan)

  

262019               Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (diğer çinko içeren)

  

26201900           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (diğer çinko içeren)

  

262019000000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (diğer çinko içeren)

  

262021               Kurşunlu benzin tortusu (içeriği kurşun olan)

  

26202100           Kurşunlu benzin tortusu (içeriği kurşun olan)

  

262021000000   Kurşunlu benzin tortusu (içeriği kurşun olan)

  

262029               Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği kurşun olan)



  

26202900           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği kurşun olan)

  

262029000000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği kurşun olan)

  

262030               Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği bakır olan)

  

26203000           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği bakır olan)

  

262030000000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği bakır olan)

  

262040               Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği Aluminyum olan)

  

26204000           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği aluminyum olan)

  

262040000000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği aluminyum olan)

  

262060               Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği arsenik, cıva, talyum vb. olan)

  

26206000           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği arsenik, cıva, talyum vb. olan)

  

262060000000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği arsenik, cıva, talyum vb. olan)

  

262091               Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği antimuan olan)

  

26209100           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı(içeriği antimon, berilyum, kadmiyum, krom

vb.olan)

  

262091000000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı(içeriği antimon, berilyum, kadmiyum, krom

vb.olan)

  

262099               Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği diğer metal olan)

  

26209910           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği nikel olan)

  

262099100000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği nikel olan)

  

26209920           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği niyobyum, tantal olan)

  

262099200011   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği niyobyum olan)

  



262099200012   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği tantalyum)

  

26209940           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği kalay olan)

  

262099400000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği kalay olan)

  

26209960           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği titanyum olan)

  

262099600000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği titanyum olan)

  

26209995           Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği diğerleri olan)

  

262099950000   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği diğerleri olan)

  

2621                   Diğer cüruf, küller ve kalıntılar

  

262110               Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar

  

26211000           Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar

  

262110000000   Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar

  

262190               Diğer cüruf ve küller

  

26219000           Diğer cüruf ve küller

  

262190001100   Pancar melasından elde edilen ham potasyum tuzları; ambalajlı ağırlık=<10kg

  

262190001900   Pancar melasından elde edilen ham potasyum tuzları; diğer

  

262190009000   Diğer cüruf ve küller (deniz yosunu "varech"külü dahil)

  

27                       Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli

maddeler; mineral mumlar

  

2700                   Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  

270000               Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  

27000000           Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  



270000000001   Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  

270000000002   Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  

2701                   Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar

  

270111               Antrasit

  

27011100           Antrasit

  

270111000000   Antrasit

  

270112               Bitümenli taşkömürü

  

27011210           Kokluk taşkömürü; bitümenli

  

270112100000   Kokluk taşkömürü; bitümenli

  

27011290           Diğer bitümenli taşkömürü

  

270112900000   Diğer bitümenli taşkömürü

  

270119               Diğer taşkömürleri

  

27011900           Diğer taşkömürleri

  

270119000000   Diğer taşkömürleri

  

270120               Biriket, topak vb. yakıtlar

  

27012000           Biriket, topak vb. yakıtlar

  

270120000011   Briketler; taşkömüründen

  

270120000012   Topaklar; taşkömüründen

  

270120000019   Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar

  

2702                   Linyit (siyah kehribar hariç)

  

270210               Linyit (ağlomere edilmemiş)



  

27021000           Linyit (ağlomere edilmemiş)

  

270210000000   Linyit (ağlomere edilmemiş)

  

270220               Linyit (ağlomere edilmiş)

  

27022000           Linyit (ağlomere edilmiş)

  

270220000000   Linyit (ağlomere edilmiş)

  

2703                   Turb (turb döküntüleri dahil)

  

270300               Turb (turb döküntüleri dahil)

  

27030000           Turb (turb döküntüleri dahil)

  

270300000011   Tarımda kullanılan turb

  

270300000012   Tarımda kullanılan ağlomere turb

  

270300000019   Turb; diğer

  

2704                   Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü

  

270400               Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü

  

27040011           Taşkömüründen elde edilen kok/sömikok; elektrot imaline mahsus olanlar

  

270400110000   Taşkömüründen elde edilen kok/sömikok; elektrot imaline mahsus olanlar

  

27040019           Taşkömüründen elde edilen yüksek evsaflı kok ve sömikok

  

270400191000   Yüksek evsaflı kok

  

270400199000   Diğer taşkömüründen elde edilen kok ve sömikok

  

27040030           Linyitten elde edilen kok ve sömikok

  

270400300000   Linyitten elde edilen kok ve sömikok

  



27040090           Diğer linyitten elde edilen kok ve sömikok

  

270400901000   Karni kömürü

  

270400909000   Linyitten elde edilen diğer kok ve sömikok

  

2705                   Havagazı, sugazı, fakir gaz vb. gazlar

  

270500               Havagazı, sugazı, fakir gaz vb. gazlar

  

27050000           Havagazı, sugazı, fakir gaz vb. gazlar

  

270500000000   Havagazı, sugazı, fakir gaz vb. gazlar

  

2706                   Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran

  

270600               Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran

  

27060000           Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran

  

270600000011   Taşkömürü katranı

  

270600000019   Linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katranlar ve diğer mineral katranlar

  

2707                   Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler

  

270710               Benzol

  

27071000           Benzol (benzen)

  

270710000000   Benzol (benzen)

  

270720               Toluol

  

27072000           Toluol (toluen)

  

270720000000   Toluol (toluen)

  

270730               Ksilol

  

27073000           Ksilol (ksilen)



  

270730000000   Ksilol (ksilen)

  

270740               Naftalin

  

27074000           Naftalin

  

270740000000   Naftalin

  

270750               ASTM D 86 metodu ile 250 derece ve hacmi >= 65% damıtılan aromatik hidrokarbon

karışımı

  

27075000           Diğer aromatik hidrokarbon karışımları; ASTM D 86 metodu ile 250 derece ve hacmi >=

65% damıtılan

  

270750000011   Solvent nafta (çözücü nafta)

  

270750000019   Diğer aromatik hidrokarbon karışımları; ASTMD 86 Metodu ile 250°C de hacim itibariyle

% 65 veya daha fazlası damıtılan

  

270791               Kreozot yağları

  

27079100           Kreozot yağları

  

270791000000   Kreozot yağları

  

270799               Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler

  

27079911           200°C ye kadar ısıtılmış, hacim itibariyle = >% 90 damıtılmış ham hafif yağlar

  

270799110000   200°C ye kadar ısıtılmış, hacim itibariyle = >% 90 damıtılmış ham hafif yağlar

  

27079919           Diğer ham yağlar, hacim itibariyle <% 90 damıtılmış

  

270799190000   Diğer ham yağlar, hacim itibariyle <% 90 damıtılmış

  

27079920           Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

  

270799200000   Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

  

27079950           Bazik ürünler (taş kömüründen üretilen)



  

270799500011   Piridin (taş kömüründen üretilen)

  

270799500012   Akridin (taş kömüründen üretilen)

  

270799500013   Anilin (taş kömüründen üretilen)

  

270799500019   Diğer bazik ürünler (taş kömüründen üretilen)

  

27079980           Fenoller

  

270799800011   Krezoller (taşkömürü katranının damıtılmasından elde)

  

270799800012   Ksilenoller

  

270799800013   Kinoller

  

270799800019   Diğer fenoller

  

27079991           Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen) imaline mahsus olanlar

  

270799910000   Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen) imaline mahsus olanlar

  

27079999           Diğer pozisyonlardaki ürünlerin imaline mahsus olanlar (karbon hariç)

  

270799990000   Diğer pozisyonlardaki ürünlerin imaline mahsus olanlar (karbon hariç)

  

2708                   Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift ve zift koku

  

270810               Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift

  

27081000           Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift

  

270810000000   Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift

  

270820               Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift koku

  

27082000           Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift koku

  

270820000000   Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift koku

  



2709                   Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

  

270900               Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)

  

27090010           Tabii gazın kondenseleri

  

270900100000   Ham petrol; tabii gazın kondenseleri

  

27090090           Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli mineraller) diğer

  

270900900000   Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli mineraller) diğer

  

2710                   Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

  

271012               Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen hafif yağlar ve müstahzarları (petrol veya

bitümenli yağ oranı >=%70)

  

27101211           Hafif yağlar ve müstahzarları; özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

  

271012110000   Hafif yağlar ve müstahzarları; özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

  

27101215           Yakıt nafta ve diğer hafif yağlar ve müstahzarları; özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

hariç

  

271012150011   Yakıt Nafta; başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olan

  

271012150019   Diğer hafif yağlar ve müstahzarları; başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olan

  

27101221           White spirit

  

271012210000   White spirit

  

27101225           Diğer özel benzinler

  

271012250000   Diğer özel benzinler

  

27101231           Uçak benzini

  

271012310000   Uçak benzini

  

27101241           Motor benzini (uçak hariç); oktanı (RON) 95'ten az, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr



  

271012410000   Motor benzini (uçak hariç); oktanı (RON) 95'ten az, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

27101245           Benzin (uçak hariç); 95 <= oktan < 98, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

271012450011   Kurşunsuz benzin (uçak hariç); 95 oktan, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

271012450012   Katkılı kurşunsuz benzin (uçak hariç); 95 oktan, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

271012450019   Motorların diğer benzini (uçak hariç); 95 < oktan < 98, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

27101249           Benzin (uçak hariç); oktan >= 98, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

271012490011   Kurşunsuz benzin (uçak hariç); 98 oktan, kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

271012490019   Motorların diğer benzini (uçak hariç); oktanı >= 98 , kurşun miktarı litrede <= 0.013 gr

  

27101251           Motor benzini (uçak hariç); oktanı (RON) 98'den az, kurşun miktarı litrede > 0.013 gr

  

271012510000   Motor benzini (uçak hariç); oktanı (RON) 98'den az, kurşun miktarı litrede > 0.013 gr

  

27101259           Motor benzini (uçak hariç); oktanı (RON) 98 veya fazla, kurşun miktarı litrede > 0.013 gr

  

271012590000   Motor benzini (uçak hariç); oktanı (RON) 98 veya fazla, kurşun miktarı litrede > 0.013 gr

  

27101270           Benzin tipi jet yakıtı

  

271012700000   Benzin tipi jet yakıtı

  

27101290           Diğer solventler (çözücüler ve diğer hafif yağlar

  

271012900011   Diğer solventler (çözücüler)

  

271012900019   Diğer hafif yağlar

  

271019               Diğer yağlar ve müstahzarlar

  

27101911           Orta yağlar (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

  

271019110000   Orta yağlar (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

  



27101915           Orta yağlar (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacak)

  

271019150000   Orta yağlar (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacak)

  

27101921           Kerosen (jet yakıtı)

  

271019210000   Kerosen (jet yakıtı)

  

27101925           Kerosen (diğer)

  

271019250011   Gazyağı

  

271019250019   Kerosen (diğer)

  

27101929           Orta yağlar (diğer)

  

271019290000   Orta yağlar (diğer)

  

27101931           Gaz oiller (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

  

271019310000   Gaz oiller (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

  

27101935           Gaz oiller (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacak olan)

  

271019350000   Gaz oiller (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacak olan)

  

27101943           Motorin, deniz motorini ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı %

0,001'i geçmeyenler

  

271019430011   Motorin; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  

271019430012   Deniz motorini (DMX); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  

271019430013   Deniz motorini (DMA); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  

271019430014   Deniz motorini (DMB); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  

271019430015   Deniz motorini (DMC); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  

271019430028   Diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  



27101946           Deniz motorini ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı > % 0,001,

fakat <=% 0,002

  

271019460013   Deniz motorini (DMX); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi

geçmeyenler

  

271019460014   Deniz motorini (DMA); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi

geçmeyenler

  

271019460015   Deniz motorini (DMB); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi

geçmeyenler

  

271019460016   Deniz motorini (DMC); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi

geçmeyenler

  

271019460028   Diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat %

0,002'yi geçmeyenler

  

27101947           Deniz motorini ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı > % 0,002,

fakat <= % 0,1

  

271019470013   Deniz motorini (DMX); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i

geçmeyenler

  

271019470014   Deniz motorini (DMA); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i

geçmeyenler

  

271019470015   Deniz motorini (DMB); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i

geçmeyenler

  

271019470016   Deniz motorini (DMC); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i

geçmeyenler

  

271019470018   Diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i

geçmeyenler

  

27101948           Deniz motorini ve diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i

geçenler

  

271019480011   Deniz motorini (DMB); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

  



271019480012   Deniz motorini (DMC); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

  

271019480019   Diğer ağır yağlar (gaz oiller); ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

  

27101951           Fuel oiller (özel bir işleme tabi tutulacaklar)

  

271019510000   Fuel oiller (özel bir işleme tabi tutulacaklar)

  

27101955           Fuel oiller (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacaklar)

  

271019550000   Fuel oiller (başka bir kimyasal değişime tabi tutulacaklar)

  

27101962           Kalorifer yakıtı, fuel oil, denizcilik yakıtı ve diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt

miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620010   Kalorifer Yakıtı; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620011   Fuel oil; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620012   Denizcilik yakıtı (RMA-30); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620013   Denizcilik yakıtı (RMB-30); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620014   Denizcilik yakıtı (RMD-80); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620015   Denizcilik yakıtı (RME-180); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620016   Denizcilik yakıtı (RMF-180); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620017   Denizcilik yakıtı (RMG-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620018   Denizcilik yakıtı (RMH-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620019   Denizcilik yakıtı (RMK-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620020   Denizcilik yakıtı (RMH-700); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620023   Denizcilik yakıtı (RMK-700); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271019620029   Diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  



27101964           Kalorifer yakıtı, fuel oil ve diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen

fakat % 1'i geçmeyenler

  

271019640010   Kalorifer yakıtı; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler

  

271019640011   Fuel oil; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler

  

271019640012   Denizcilik yakıtı (RMA-30); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640013   Denizcilik yakıtı (RMB-30); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640014   Denizcilik yakıtı (RMD-80); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640015   Denizcilik yakıtı (RME-180); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640016   Denizcilik yakıtı (RMF-180); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640017   Denizcilik yakıtı (RMG-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640018   Denizcilik yakıtı (RMH-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640021   Denizcilik yakıtı (RMK-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640022   Denizcilik yakıtı (RMH-700); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640023   Denizcilik yakıtı (RMK-700); ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i

geçmeyenler

  

271019640029   Diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler

  

27101968           Yüksek kükürtlü fuel oil, danizcilik yakıtı ve diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt

miktarı % 1'i geçenler



  

271019680011   Yüksek kükürtlü fuel oil; ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680012   Denizcilik yakıtı (RMA-30); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680013   Denizcilik yakıtı (RMB-30); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680014   Denizcilik yakıtı (RMD-80); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680015   Denizcilik yakıtı (RME-180); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680016   Denizcilik yakıtı (RMF-180); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680017   Denizcilik yakıtı (RMG-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680018   Denizcilik yakıtı (RMH-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680021   Denizcilik yakıtı (RMK-380); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680022   Denizcilik yakıtı (RMH-700); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680023   Denizcilik yakıtı (RMK-700); ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271019680029   Diğer fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

27101971           Yağlama yağları, diğer yağlar (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

  

271019710000   Yağlama yağları, diğer yağlar (özel bir işleme tabi tutulacak olan)

  

27101975           Yağlama yağları, diğer yağlar (başka bir kimyasal değişime tabi olan)

  

271019750000   Yağlama yağları, diğer yağlar (başka bir kimyasal değişime tabi olan)

  

27101981           Motor, kompresör, türbin yağlama yağları

  

271019810000   Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

  

27101983           Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

  

271019830000   Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

  



27101985           Beyaz yağlar, sıvı parafin

  

271019850000   Beyaz yağlar, sıvı parafin

  

27101987           Dişli yağları ve redüktör yağları

  

271019870000   Dişli yağları ve redüktör yağları

  

27101991           Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma, aşınmayı önleyici yağlar

  

271019910000   Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma, aşınmayı önleyici yağlar

  

27101993           Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

  

271019930000   Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

  

27101999           Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar

  

271019990021   Spindle oil

  

271019990022   Light neutral

  

271019990023   Heavy neutral

  

271019990024   Bright stock

  

271019990025   Diğer madeni yağlar

  

271019990098   Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar

  

271020               Petrol ve bitümenli yağlardan elde edilen gaz oiller, fuel oiller ve diğer yağlar(petrol veya

bitümenli yağ oranı >=%70)

  

27102011           Motorin ve diğer gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  

271020110011   Motorin; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 i geçmeyen

  

271020110019   Diğer gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler

  

27102015           Gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

  



271020150000   Gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

  

27102017           Gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,021y'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

  

271020170000   Gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,021y'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

  

27102019           Gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

  

271020190000   Gaz oiller; ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

  

27102031           Fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

271020310000   Fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler

  

27102035           Fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler

  

271020350000   Fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler

  

27102039           Fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

271020390000   Fuel oiller; ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

  

27102090           Diğer petrol yağları

  

271020900000   Diğer petrol yağları

  

271091               Atık yağlar (poliklorlu bifeniller, terfeniller vs.)

  

27109100           Atık yağlar (poliklorlu bifeniller, terfeniller vs.)

  

271091000000   Atık yağlar (poliklorlu bifeniller, terfeniller vs.)

  

271099               Diğer atık yağlar

  

27109900           Diğer atık yağlar

  

271099000000   Diğer atık yağlar

  

2711                   Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

  

271111               Doğal gaz (sıvılaştırılmış)



  

27111100           Doğal gaz (sıvılaştırılmış)

  

271111000000   Doğal gaz (sıvılaştırılmış)

  

271112               Propan (sıvılaştırılmış)

  

27111211           Propan (saf = >% 99, güç temininde/yakıt için kullanılan) (sıvılaştırılmış)

  

271112110000   Propan (saf = >% 99, güç temininde/yakıt için kullanılan) (sıvılaştırılmış)

  

27111219           Propan (saf = >% 99, diğer amaçlar için kullanılan) (sıvılaştırılmış)

  

271112190000   Propan (saf = >% 99, diğer amaçlar için kullanılan) (sıvılaştırılmış)

  

27111291           Propan (özel bir işleme tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

  

271112910000   Propan (özel bir işleme tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

  

27111293           Propan (başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi olan) (sıvılaştırılmış)

  

271112930000   Propan (başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi olan) (sıvılaştırılmış)

  

27111294           Propan (% 90 < saflık <% 99) (sıvılaştırılmış)

  

271112940000   Propan (% 90 < saflık <% 99) (sıvılaştırılmış)

  

27111297           Propan (saf =<% 90, diğer) (sıvılaştırılmış)

  

271112970000   Propan (saf =<% 90, diğer) (sıvılaştırılmış)

  

271113               Bütan (sıvılaştırılmış)

  

27111310           Bütan (özel bir işleme tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

  

271113100000   Bütan (özel bir işleme tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

  

27111330           Bütan (başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

  

271113300000   Bütan (başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olan) (sıvılaştırılmış)

  



27111391           Bütan (% 90 < saflık <% 95) (sıvılaştırılmış)

  

271113910000   Bütan (% 90 < saflık <% 95) (sıvılaştırılmış)

  

27111397           Bütan (diğer) (sıvılaştırılmış)

  

271113970000   Bütan (diğer) (sıvılaştırılmış)

  

271114               Etilen, propilen, bütilen ve bütadien (sıvılaştırılmış)

  

27111400           Etilen, propilen, bütilen ve bütadien (sıvılaştırılmış)

  

271114000011   Etilen (sıvılaştırılmış)

  

271114000012   Propilen (sıvılaştırılmış)

  

271114000013   Bütilen (sıvılaştırılmış)

  

271114000014   Bütadien (sıvılaştırılmış)

  

271119               Diğer hidrokarbon gazları (sıvılaştırılmış)

  

27111900           Diğer hidrokarbon gazları (sıvılaştırılmış)

  

271119000011   Petrol gazı (LPG) (sıvılaştırılmış)

  

271119000012   Etan (sıvılaştırılmış)

  

271119000013   Metan (sıvılaştırılmış)

  

271119000019   Diğer petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar (sıvılaştırılmış)

  

271121               Doğal gaz (gaz halinde)

  

27112100           Doğal gaz (gaz halinde)

  

271121000000   Doğal gaz (gaz halinde)

  

271129               Diğer petrol gazları ve hidrokarbonlar (gaz halinde)

  

27112900           Diğer petrol gazları ve hidrokarbonlar (gaz halinde)



  

271129000011   Propan (gaz halinde)

  

271129000012   Bütan (gaz halinde)

  

271129000013   Etilen (gaz halinde)

  

271129000014   Propilen (gaz halinde)

  

271129000015   Bütilen (gaz halinde)

  

271129000016   Bütadien (gaz halinde)

  

271129000017   Metan (gaz halinde)

  

271129000018   Etan (gaz halinde)

  

271129000029   Diğer petrol gazları ve gazlı hidrokarbonlar (gaz halinde)

  

2712                   Vazelin, parafin, petrol mumu, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.

  

271210               Vazelin

  

27121010           Vazelin (ham)

  

271210100000   Vazelin (ham)

  

27121090           Vazelin (diğer)

  

271210900000   Vazelin (diğer)

  

271220               Parafin (ağırlık itibariyle % 0, 75'den az yağ içeren)

  

27122010           Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı geçmeyen),(yağ<% 0,

75)

  

271220100000   Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı geçmeyen),(yağ<% 0,

75)

  

27122090           Parafin, diğer (ağırlık itibariyle % 0, 75'den az yağ içeren)

  



271220900011   Parafin; ham (yağ <% 0, 75)

  

271220900019   Parafin; işlenmiş (yağ<% 0, 75)

  

271290               Yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.

  

27129011           Ozakerit, linyit mumu, ve turb mumu (ham)

  

271290110011   Ozokerit (ham)

  

271290110012   Linyit mumu (ham)

  

271290110013   Turb mumu (ham)

  

27129019           Ozakerit, linyit mumu, ve turb mumu (diğer hallerde)

  

271290190011   Ozokerit (ham olmayan)

  

271290190012   Linyit mumu (ham olmayan)

  

271290190013   Turb mumu (ham olmayan)

  

27129031           Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (özel bir işleme tabi tutulan) ham

  

271290310000   Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (özel bir işleme tabi tutulan) ham

  

27129033           Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (farklı kimyasal değişime tabi) ham

  

271290330000   Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (farklı kimyasal değişime tabi) ham

  

27129039           Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb; diğer, ham

  

271290390000   Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb; diğer, ham

  

27129091           Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb.ham olmayan

  

271290910000   Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb.ham olmayan

  

27129099           Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb (diğerleri) ham olmayan

  

271290991000   Parafin; ham olmayan (yağ oranı = >% 0, 75)



  

271290999000   Mikrokristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum vb; diğer, ham olmayan

  

2713                   Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen

yağların diğer kalıntıları

  

271311               Petrol koku (kalsine edilmemiş)

  

27131100           Petrol koku (kalsine edilmemiş)

  

271311000000   Petrol koku (kalsine edilmemiş)

  

271312               Petrol koku (kalsine edilmiş)

  

27131200           Petrol koku (kalsine edilmiş)

  

271312000000   Petrol koku (kalsine edilmiş)

  

271320               Petrol bitümenli

  

27132000           Petrol bitümenli

  

271320000011   Penetrasyon asfalt

  

271320000012   Blown

  

271320000019   Diğer petrol bitümenleri

  

271390               Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

  

27139010           Petrol, bitümenli mineralden yağların diğ.kalıntı.; karbon, karbon karası imaline

  

271390100000   Petrol, bitümenli mineralden yağların diğ.kalıntı.; karbon, karbon karası imaline

  

27139090           Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların kalıntıları

  

271390900011   Petrol yağları/şist yağlarının diğer kalıntıları

  

271390900019   Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

  

2714                   Tabii bitümen ve tabii asfalt, bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar, asfaltit ve asfaltlı

kayalar



  

271410               Bitümenli/yağlı şist ve katranlı kumlar

  

27141000           Bitümenli/yağlı şist ve katranlı kumlar

  

271410000000   Bitümenli/yağlı şist ve katranlı kumlar

  

271490               Tabii asfalt asfaltit ve asfaltlı kayalar

  

27149000           Tabii asfalt asfaltit ve asfaltlı kayalar

  

271490000011   Tabii bitümen

  

271490000012   Tabii asfalt

  

271490000013   Asfaltlı kayalar

  

271490000014   Asfaltitler

  

271490000019   Tabi bitümenli diğer maddeler

  

2715                   Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti

teşkil eden karışımlar

  

271500               Bitümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı)

  

27150000           Bitümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı)

  

271500000000   Bitümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı)

  

2716                   Elektrik enerjisi

  

271600               Elektrik enerjisi

  

27160000           Elektrik enerjisi

  

271600000000   Elektrik enerjisi

  

2799                   Gizli veri

  

279999               Gizli Veri



  

27999999           Gizli veri

  

279999999999   Gizli veri

  

X                         ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE KAĞIT

VEYA KARTON DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALARI; KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

  

XI                       DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

  

XII                     AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR,ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ,

BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI;

HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN

SAÇINDAN MAMUL EŞYA

  

XIII                   TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA;

SERAMİK MAMULLERİ; CAM VEYA CAM EŞYA

  

68                       Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

  

6801                   Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan

taşından olanlar hariç)

  

680100               Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan)

  

68010000           Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan, kayagan taşı hariç)

  

680100000000   Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan, kayagan taşı hariç)

  

6802                   Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp

şeklinde taşlar, granüller

  

680210               Karo, küp vb. eşya (suni olarak boyanmış granül ve küçük parçalar)

  

68021000           Karo, küp vb. eşya (suni olarak boyanmış granül ve küçük parçalar)

  

680210001000   Kayagan taşından mozaik için küpler vb. ve suni olarak granüller, tozlar

  

680210009011   Kalkerli taşlardan/su mermerinden karo, küpler vb. eşya

  

680210009019   Diğer karo, küpler vb. eşya



  

680221               Mermer, traverten ve su mermeri (yontulmuş/kesilmiş)

  

68022100           Mermer, traverten ve su mermeri (yontulmuş/kesilmiş)

  

680221000011   Mermer; yontulmuş/kesilmiş

  

680221000012   Traverten; yontulmuş/kesilmiş

  

680221000013   Su mermeri; yontulmuş/kesilmiş

  

680221000019   Diğer mermer, traverten ve su mermeri; yontulmaya elverişli

  

680223               Granit; yontulmaya elverişli

  

68022300           Granit; yontulmaya elverişli

  

680223000000   Granit; yontulmaya elverişli

  

680229               Diğer taşlar; yontulmaya elverişli

  

68022900           Diğer taşlar; yontulmaya elverişli

  

680229001000   Diğer kalkerli taşlar; yontulmaya elverişli

  

680229009000   Diğer taşlar; yontulmaya elverişli

  

680291               Mermer, traverten ve su mermeri (işlenmiş/yontulmamış)

  

68029100           Mermerden, travertenden ve su mermerinden yontulmuş diğer eşyalar

  

680291000011   Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları

  

680291000019   Mermerden, travertenden ve su mermerinden yontulmuş diğer eşyalar

  

680292               Diğer kalkerli taşlar

  

68029200           Diğer kalkerli taşlar

  

680292000000   Diğer kalkerli taşlar

  



680293               Granit

  

68029310           Granit; net ağırlığı =>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat yontulmamış

  

680293100000   Granit; net ağırlığı =>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat yontulmamış

  

68029390           Granit; diğer

  

680293900000   Granit; diğer

  

680299               Diğer taşlar

  

68029910           Diğer taşlar; net ağırlığı=>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat yontulmamış

  

680299100000   Diğer taşlar; net ağırlığı=>10 kg, cilalanmış, dekore/işlenmiş fakat yontulmamış

  

68029990           Diğer taşlar; diğer

  

680299900000   Diğer taşlar; diğer

  

6803                   İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya

  

680300               İşlenmiş kayagan taşı, kayagan taşından eşya

  

68030010           İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya; çatı ve

duvar kaplamalarında kullanılan

  

680300100000   İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya; çatı ve

duvar kaplamalarında kullanılan

  

68030090           İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya; diğer

yerde kullanılan

  

680300900000   İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya; diğer

yerde kullanılan

  

6804                   Değirmen taşı, bileği taşı, bileği çarkları, parlatma, bileme taşları

  

680410               Öğütme, ezme/liflere ayıran değirmen taşı ve diğer öğütücü taşlar

  

68041000           Öğütme, ezme/liflere ayıran değirmen taşı ve diğer öğütücü taşlar



  

680410000011   Değirmen taşları

  

680410000019   Diğer öğütücü taşlar

  

680421               Bileği çarkı, taşı vb.; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan

  

68042100           Bileği çarkı, taşı vb.; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan

  

680421000011   Bileği taşları; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan

  

680421000012   Matkap uçları; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan

  

680421000019   Bileği çarkları, benzerleri; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan

  

680422               Aglomere diğer aşındırıcılardan, seramikten değirmen taşı vb

  

68042212           Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyesiz, sentetik/suni reçinelerden)

  

680422120000   Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyesiz, sentetik/suni reçinelerden)

  

68042218           Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyeli, sentetik/suni reçinelerden)

  

680422180000   Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (takviyeli, sentetik/suni reçinelerden)

  

68042230           Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (seramikten/silikattan)

  

680422300000   Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (seramikten/silikattan)

  

68042250           Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer suni aşındırıcılardan)

  

680422500000   Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer suni aşındırıcılardan)

  

68042290           Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer aglomere aşındırıcılardan)

  

680422900000   Bileği taşları, bileği çarkları, vb. (diğer aglomere aşındırıcılardan)

  

680423               Bileği taşları, matkap uçları, bileği çarkları vb. (tabii taşlardan)

  

68042300           Bileği taşları, matkap uçları, bileği çarkları vb. (tabii taşlardan)

  



680423000011   Matkap uçları; tabii taşlardan

  

680423000012   Traş bıçakları için bileme taşları; tabii taşlardan

  

680423000019   Diğer bileği taşları, bileği çarkları vb. tabii taşlardan

  

680430               El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar

  

68043000           El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar

  

680430000011   El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar; aglomere edilmiş aşındırıcılardan

  

680430000019   El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar; diğer

  

6805                   Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler

  

680510               Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece dokunmuş mensucat olan)

  

68051000           Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece dokunmuş mensucat olan)

  

680510000000   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece dokunmuş mensucat olan)

  

680520               Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece kağıt/karton olan)

  

68052000           Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece kağıt/karton olan)

  

680520000000   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece kağıt/karton olan)

  

680530               Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi diğer maddeler olan)

  

68053000           Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi diğer maddelerden olanlar)

  

680530000000   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi diğer maddelerden olanlar)

  

6806                   Cüruf yünü, kaya yünü vb mineral yünler; genleştirilmiş vermikulit, genleştirilmiş kil,

ısı,ses tecrit ediciler

  

680610               Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde)

  

68061000           Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde)

  



680610000000   Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde)

  

680620               Genleştirilmiş kil, vermikulit, perlit, köpüklü cüruf vb. mineral madde

  

68062010           Genleştirilmiş kil

  

680620100000   Genleştirilmiş kil

  

68062090           Genleştirilmiş vermikulit, perlit, köpüklü cüruf, vb. mineral madde

  

680620900012   Genleştirilmiş perlitten blok ürünler

  

680620900013   Genleştirilmiş perlitten harçlar

  

680620900018   Diğer genleştirilmiş vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş

mineral maddeler

  

680690               Soğuk tandiş plakası, mineral madd.ısıyı tecrit edici, sesi tecrit/muhafaza edici karışım

  

68069000           Soğuk tandiş plakası, mineral madd.ısıyı tecrit edici, sesi tecrit/muhafaza edici karışım

  

680690000011   Soğuk tandiş plakaları

  

680690000019   Mineral maddeden ısıyı tecrit edici, sesi tecrit/muhafaza edici karışım

  

6807                   Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi)

  

680710               Asfalttan/benzeri maddeden eşya (çatı/bina yüzeylerinde kullanılan)

  

68071000           Asfalttan/benzeri maddelerden rulo halinde eşya

  

680710000000   Asfalttan/benzeri maddelerden rulo halinde eşya

  

680790               Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer)

  

68079000           Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer)

  

680790000000   Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer)

  

6808                   Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşı, kırpıntısı, talaşından yapılmış panolar,

levhalar, karolar, bloklar vb.



  

680800               Bitkisel lifden, samandan/ağaç talaşından vb. yapılmış pano levha karo blok vb.

  

68080000           Bitkisel lifden, samandan/ağaç talaşından vb. yapılmış pano levha karo blok vb.

  

680800000000   Bitkisel lifden, samandan/ağaç talaşından vb. yapılmış pano levha karo blok vb.

  

6809                   Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya

  

680911               Levha, karo vb.; alçıdan, yüzü sadece kağıt/kartonla kaplanmış/takviyeli

  

68091100           Levha, karo vb.; alçıdan, yüzü sadece kağıt/kartonla kaplanmış/takviyeli

  

680911000000   Levha, karo vb.; alçıdan, yüzü sadece kağıt/kartonla kaplanmış/takviyeli

  

680919               Levha, karo, plaka, pano vb. eşya; alçı ve alçı esaslı bileşiklerden

  

68091900           Levha, karo, plaka, pano vb. eşya; alçı ve alçı esaslı bileşiklerden

  

680919000000   Levha, karo, plaka, pano vb. eşya; alçı ve alçı esaslı bileşiklerden

  

680990               Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya; diğer

  

68099000           Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya; diğer

  

680990000000   Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya; diğer

  

6810                   Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın)

  

681011               İnşaat için bloklar, levhalar (çimento, suni taş, cüruf vb)

  

68101110           İnşaat için bloklar ve levhalar; hafif betondan

  

681011100000   İnşaat için bloklar ve levhalar; hafif betondan

  

68101190           İnşaat için bloklar ve levhalar

  

681011900011   İnşaat için bloklar ve levhalar; suni mermerden olanlar

  

681011900019   İnşaat için bloklar ve levhalar; diğer

  



681019               Karo, döşemelik taşlar, kiremitler vb eşya

  

68101900           Diğer karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya

  

681019000000   Diğer karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya

  

681091               İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

  

68109100           İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

  

681091000000   İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

  

681099               Çimentodan, betondan bordür taşları ve diğer eşya

  

68109900           Çimentodan, betondan bordür taşları ve diğer eşya

  

681099000011   Betondan bordür taşları

  

681099000019   Çimentodan bordür taşları ve diğer eşya

  

6811                   Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya

  

681140               Amyantlı çimentodan eşya

  

68114000           Amyantlı çimentodan eşya

  

681140000000   Amyantlı çimentodan eşya

  

681181               Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar

  

68118100           Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar

  

681181000000   Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar

  

681182               Amyant içermeyen diğer levha, pano, karo vb.eşya

  

68118200           Amyant içermeyen çimentodan diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya

  

681182000000   Amyant içermeyen çimentodan diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya

  

681189               Amyant içermeyen amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden diğer

eşya



  

68118900           Amyant içermeyen amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden diğer

eşya

  

681189000000   Amyant içermeyen diğer eşya

  

6812                   İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı

karışımlar; bu karışımlardan eşya

  

681280               Krosidolitten olanlar

  

68128010           Krosidolitten işlenmiş lif; amyant/magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışım

  

681280100000   Krosidolitten işlenmiş lif; amyant/magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışım

  

68128090           Krosidolitten diğer eşya

  

681280901000   Krosidolitten iplik

  

681280902000   Krosidolitten dokunmuş/örme mensucat

  

681280909000   Krosidolitten diğer eşya

  

681291               Amyant ve amyant karışımlarından giyim eşyası, aksesuarı, ayakkabı ve başlık

  

68129100           Amyant ve amyant karışımlarından giyim eşyası, aksesuarı, ayakkabı ve başlık

  

681291000000   Amyant ve amyant karışımlarından giyim eşyası, aksesuarı, ayakkabı ve başlık

  

681292               Amyant ve amyant karışımlarından kağıt, cilt kartonu ve keçe

  

68129200           Amyant ve amyant karışımlarından kağıt, cilt kartonu ve keçe

  

681292000000   Amyant ve amyant karışımlarından kağıt, cilt kartonu ve keçe

  

681293               Amyant ve amyant karışımlarından sıkıştırılmış amyant lif conta

  

68129300           Amyant ve amyant karışımlarından sıkıştırılmış amyant lif conta

  

681293000000   Amyant ve amyant karışımlarından sıkıştırılmış amyant lif conta

  



681299               Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya

  

68129910           Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım

  

681299101000   Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım; sivil hava taşıtları için

  

681299109000   Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım; diğerleri için

  

68129990           Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya

  

681299901000   Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya; sivil hava taşıtları için

  

681299902000   Amyant ve amyant karışımlarından iplikler

  

681299903000   Amyant ve amyant karışımından dokunmuş/örme mensucat

  

681299909000   Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya

  

6813                   Esası amyant, mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici

maddeler ve bunların garnitürleri

  

681320               Amyant içeren fren balataları ve yastıkları

  

68132000           Amyant içeren fren balataları ve yastıkları

  

681320002100   Amyant içeren fren balataları

  

681320002900   Amyant içeren fren yastıkları

  

681320009000   Amyant içeren diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası

  

681381               Amyant içermeyen fren balataları ve yastıkları

  

68138100           Amyant içermeyen fren balataları ve yastıkları

  

681381001000   Amyant içermeyen fren balataları

  

681381009000   Amyant içermeyen fren yastıkları

  

681389               Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası

  



68138900           Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası

  

681389000000   Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası

  

6814                   İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika

dah+B140il)

  

681410               Aglomere edilmiş/terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak, şerit vb.

  

68141000           Aglomere edilmiş/terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak, şerit vb.

  

681410000000   Aglomere edilmiş/terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak, şerit vb.

  

681490               İşlenmiş mika ve mikadan eşya

  

68149000           İşlenmiş mika ve mikadan diğer eşya

  

681490000000   İşlenmiş mika ve mikadan diğer eşya

  

6815                   Taştan ve diğer minerallerden eşya

  

681510               Grafit/diğer karbondan elektrikli olmayan eşya

  

68151010           Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya

  

681510100000   Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya

  

68151090           Grafit/diğer karbondan eşya; diğer

  

681510900000   Grafit/diğer karbondan eşya; diğer

  

681520               Turbdan eşya

  

68152000           Turbdan eşya

  

681520000000   Turbdan eşya

  

681591               Magnezit, dolomit/kromit içerenler eşyalar

  

68159100           Magnezit, dolomit/kromit içerenler eşyalar

  



681591000011   Pişirilmemiş kromit tuğlası

  

681591000019   Magnezit, dolomit/kromit içeren diğer eşya

  

681599               Taştan-minerallerden diğer eşya

  

68159900           Taştan veya diğer mineral maddelerden diğer eşya

  

681599000000   Taştan veya diğer mineral maddelerden diğer eşya

  

69                       Seramik mamulleri

  

6901                   Silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar

ve diğer seramik eşya

  

690100               Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb

  

69010000           Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb

  

690100000000   Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb

  

6902                   Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı

benzeri seramik eşya

  

690210               Ateşe dayanıklı tuğla (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr içeren)

  

69021000           Ateşe dayanıklı tuğla (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr içeren)

  

690210001011   Kromit ateş tuğlaları (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr içeren)

  

690210001012   Magnezit ateş tuğlaları (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr içeren)

  

690210001013   Krom magnezit ateş tuğlaları (mgo, cao/cr2o3 oranı>%50, mg, ca/cr içeren)

  

690210009011   Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları; MgO, CaO veya Cr2O3

>%50, Mg, Ca veya Cr içeren

  

690210009019   Ateşe dayanıklı diğer tuğlalar; MgO, CaO veya Cr2O3 >%50, Mg, Ca veya Cr içeren

  

690220               Ateşe dayanıklı tuğla, blok, karo (alümin, silis-bileşimleri>%50)

  



69022010           Ateşe tuğlaları silis [(sio2) oranı =>%93]

  

690220100000   Ateş tuğlaları silis [(sio2) oranı =>%93]

  

69022091           Ateşe dayanıklı tuğlalar (%7 < alümin <%45)

  

690220910011   Şamottan tuğlalar (%20 < alumin <%44)

  

690220910012   Şamottan karo (%20 < alumin <%44)

  

690220910013   Şamottan diğer eşyalar (%20 < alumin <%44)

  

690220910019   Diğer ateşe dayanıklı tuğlalar (%7 < alumin <%45)

  

69022099           Ateş tuğlaları (alümin <%70)

  

690220991000   Ateş tuğlaları (alumin >%70)

  

690220999011   Ateş tuğlaları (alumin <%50)

  

690220999012   Ateş tuğlaları (%50 =< alumin =<%70)

  

690220999013   Ateş tuğlaları [%75 < sömi; silika (sio2) <%85]

  

690220999019   Ateş tuğlaları (diğer, alumin <%70)

  

690290               Ateşe dayanıklı karo, inşaatta kullanılan benzeri seramik eşya

  

69029000           Ateşe dayanıklı karo, inşaatta kullanılan benzeri seramik eşya

  

690290000011   Karbon blokları

  

690290000019   Ateşe dayanıklı karo, inşaatta kullanılan benzeri seramik eşya; diğer

  

6903                   Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal potası, kılıf,

tüp, boru ve çubuk gibi)

  

690310               Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit/karbon vb. karışım oranı = >%50)

  

69031000           Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit/karbon vb. karışım oranı = >%50)

  



690310000011   Grafitten ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit oranı = >%50)

  

690310000019   Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (diğer karbon oranı = >%50)

  

690320               Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (alümin/silis karışım oranı = >%50)

  

69032010           Seramik eşya (alümin oranı =>%50/alümin + silis >%50)

  

690320101011   Silikadan diğer seramik eşya (alumin oranı <%45, alumin + silis >%50)

  

690320101012   Sömi silikadan diğer seramik eşya (alumin oranı <%45, alumin + silis >%50)

  

690320109000   Diğer seramik eşya (alumin oranı =>%50/alumin + silis >%50)

  

69032090           Diğer seramik eşya (alumin oranı =>%45, alumin + silis >%50)

  

690320900000   Diğer seramik eşya (alumin oranı =>%45, alumin + silis >%50)

  

690390               Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (silisli topraklar hariç)

  

69039010           Diğer seramik eşya (%25 < grafit/diğer karbon oranı = <%50)

  

690390100000   Diğer seramik eşya (%25 < grafit/diğer karbon oranı = <%50)

  

69039090           Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya

  

690390901000   Kromitten diğer seramik eşya

  

690390909011   Dolomitten diğer seramik eşya

  

690390909012   Magnezitten diğer seramik eşya

  

690390909013   Korborandumdan (silisyum karbürden) diğer seramik eşya

  

690390909019   Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya

  

6904                   Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzeri eşya)

  

690410               İnşaat tuğlaları

  

69041000           İnşaat tuğlaları



  

690410000011   İnşaat tuğlaları; adi topraktan

  

690410000019   İnşaat tuğlaları; diğer seramik maddelerden

  

690490               Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya

  

69049000           Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya

  

690490000011   Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya (adi topraktan olan)

  

690490000019   Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya (diğer seramik maddeden)

  

6905                   Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı tezyinat ve inşaat işinde

kullanılan diğer seramik eşya

  

690510               Kiremit

  

69051000           Kiremit

  

690510000011   Kiremit (adi topraktan)

  

690510000019   Kiremit (diğer seramik maddelerden)

  

690590               Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya

  

69059000           Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya

  

690590000011   Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya (adi topraktan)

  

690590000019   Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya (diğer seramikten)

  

6906                   Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları

  

690600               Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları

  

69060000           Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları

  

690600000011   Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları (adi topraktan)

  

690600000019   Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları (diğer seramik maddelerden)



  

6907                   Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları, mozaik

küpler vb.

  

690710               Karo, küpler vb. eşya; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

69071000           Karo, küpler vb. eşya; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

690710001100   Tek renkli karo; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

690710001900   Diğer karo; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

690710009000   Küpler vb. eşya; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

690790               Sırsız seramikten döşeme, kaldırım taşları vb

  

69079020           Gre'den olan karolar, küpler ve benzeri eşya, renkli, cilasız/sırsız

  

690790201011   Spaltplatten tipi çift karolar; gre'den, tek renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790201019   Diğer karolar; gre'den, tek renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790209011   Spaltplatten tipi çift karolar; gre'den, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790209019   Diğer karolar; gre'den, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790209029   Gre'den olan diğer karolar, küpler ve benzeri eşya, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >=

7cm

  

69079080           Diğer seramikten olan karolar, küpler ve benzeri eşya, renkli, cilasız/sırsız

  

690790801011   Spaltplatten tipi çift karolar; fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından, tek renkli,

cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790801019   Diğer karolar; fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından, tek renkli, cilasız/sırsız, geniş

kenarı >= 7cm

  

690790801021   Spaltplatten tipi çift karolar; adi topraktan, tek renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790801029   Diğer karolar; adi topraktan, tek renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  



690790801031   Spaltplatten tipi çift karolar; diğer seramik maddelerden, tek renkli, cilasız/sırsız, geniş

kenarı >= 7cm

  

690790801039   Diğer karolar; diğer seramik maddelerden, tek renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790809011   Spaltplatten tipi çift karolar; fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından, renkli, cilasız/sırsız,

geniş kenarı >= 7cm

  

690790809019   Diğer karolar; fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı

>= 7cm

  

690790809029   Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından diğer karolar, küpler ve benzeri eşya, renkli,

cilasız/sırsız, geniş kenarı>=7cm

  

690790809031   Spaltplatten tipi çift karolar; adi topraktan, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790809039   Diğer karolar; adi topraktan, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790809041   Spaltplatten tipi çift karolar; diğer seramik maddelerden, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı

>= 7cm

  

690790809049   Diğer karolar; diğer seramik maddelerden, renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı >= 7cm

  

690790809051   Adi topraktan olan diğer karolar, küpler ve benzeri eşya; renkli, cilasız/sırsız, geniş kenarı

>= 7cm

  

690790809059   Diğer seramik maddelerden olan diğer karolar, küpler ve benzeri eşya; renkli, cilasız/sırsız,

geniş kenarı >= 7cm

  

6908                   Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya

sırlı mozaik küpler vb.

  

690810               Sırlı seramik karo, küpler (en geniş kenarı 7 cm den az)

  

69081000           Karolar, küpler vb eşya; cilalı/sırlı seramikten ( yüzeyinin en geniş kenarı < 7cm.)

  

690810001011   Tek renkli karo; adi topraktan, cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

690810001019   Tek renkli karo; diğer topraktan, cilalı/sırlı seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

690810009012   El yapımı çiniden renkli karo; adi topraktan, cilalı veya sırlı seramikten, bir kenarı < 7cm



  

690810009018   Renkli karo; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, adi topraktan, cilalı veya sırlı seramikten,

bir kenarı < 7cm

  

690810009022   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; adi topraktan, cilalı veya sırlı seramikten, bir kenarı

< 7cm

  

690810009028   Renkli küp vb. eşya; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, adi topraktan, cilalı veya sırlı

seramikten, bir kenarı < 7cm

  

690810009031   El yapımı çiniden renkli karo; adi topraktan olanlar HARİÇ, cilalı veya sırlı seramikten, bir

kenarı < 7cm

  

690810009039   Renkli karo; el yapımı çiniden ve adi topraktan olanlar HARİÇ,cilalı veya sırlı seramikten,

bir kenarı < 7cm

  

690810009041   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; adi topraktan olanlar HARİÇ, cilalı veya sırlı

seramikten, bir kenarı < 7cm

  

690810009049   Renkli küp vb.eşya; el yapımı çiniden ve adi topraktan olanlar HARİÇ, cilalı veya sırlı

seramikten, bir kenarı < 7cm

  

690890               Sırlı seramikten diğer döşeme, kaldırım taşı vb

  

69089011           Spaltplatten tipi çift karo; cilalı/sırlı seramikten (adi topraktan)

  

690890110000   Spaltplatten tipi çift karo; cilalı/sırlı seramikten (adi topraktan)

  

69089020           Kaldırım taşları, karolar, küpler vb eşya; cilalı/sırlı seramikten

  

690890201011   Tek renkli karolar; adi topraktan,kalınlığı 15 mm'yi geçmeyenler, cilalı/sırlı, geniş kenarı

>= 7cm

  

690890201019   Tek renkli karolar; adi topraktan,kalınlığı 15 mm'yi geçenler, cilalı/sırlı, geniş kenarı >=

7cm

  

690890209012   El yapımı çiniden renkli karo; adi topraktan, cilalı veya sırlı seramikten, kalınlık <= 15mm,

bir kenarı >= 7cm

  

690890209018   Renkli karo; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, adi topraktan, cilalı/sırlı, kalınlık <= 15mm,

bir kenarı >= 7cm



  

690890209022   El yapımı çiniden renkli karo; adi topraktan, cilalı veya sırlı, kalınlık > 15mm, bir kenarı >=

7cm

  

690890209028   Renkli karo; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, adi topraktan, cilalı/sırlı, kalınlık > 15mm,

bir kenarı >= 7cm

  

690890209031   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; adi topraktan, cilalı/sırlı, kalınlık <=15mm, bir

kenarı >= 7cm

  

690890209039   Renkli küp vb.eşya; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, adi topraktan, cilalı/sırlı, kalınlık <=

15mm, bir kenarı >= 7cm

  

690890209041   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; adi topraktan, cilalı veya sırlı, kalınlık >15mm, bir

kenarı >= 7cm

  

690890209049   Renkli küp vb.eşya; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, adi topraktan, cilalı/sırlı, kalınlık >

15mm, bir kenarı >= 7cm

  

69089031           Spaltplatten tipi çift karo (cilalı/sırlı seramikten, diğer)

  

690890310000   Spaltplatten tipi çift karo (cilalı/sırlı seramikten, diğer)

  

69089051           Karolar ve küpler (yüzeyi < 90cm2.; cilalı/sırlı seramikten)

  

690890511100   Tek renkli karo (yüzeyi < 90cm2.; cilalı/sırlı seramikten)

  

690890511911   El yapımı çiniden renkli karo; adi topraktan olanlar HARİÇ, cilalı veya sırlı, yüzeyi <= 90

cm2, bir kenarı >= 7cm

  

690890511919   Renkli karo; el yapımı çiniden ve adi topraktan olanlar HARİÇ, cilalı veya sırlı, yüzeyi <=

90cm2, bir kenarı >= 7cm

  

690890519011   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; adi topraktan olanlar HARİÇ, cilalı/sırlı, yüzeyi <=

90 cm2, bir kenarı >= 7cm

  

690890519019   Renkli küp vb.eşya; el yapımı çiniden ve adi topraktan olanlar HARİÇ, cilalı/sırlı,

yüzeyi<=90cm2, bir kenarı >= 7cm

  

69089091           Karolar vb. (yüzeyi >90cm2.; cilalı/sırlı seramikten, greden)

  



690890911100   Tek renkli karo (yüzeyi >90cm2.; cilalı/sırlı seramikten, greden)

  

690890911911   El yapımı çiniden renkli karo; greden olanlar, cilalı veya sırlı, yüzeyi > 90cm2, bir kenarı

>= 7cm

  

690890911919   Renkli karo; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, greden olanlar, cilalı veya sırlı, yüzeyi >

90cm2, bir kenarı >= 7cm

  

690890919011   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; greden olanlar, cilalı veya sırlı, yüzeyi > 90 cm2, bir

kenarı >= 7cm

  

690890919019   Renkli küp vb.eşya; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ,greden olanlar,cilalı/sırlı, yüzeyi >

90cm2, bir kenarı >= 7cm

  

69089093           Karolar ve küpler (fayanstan/ince çömlekçi eşyasından, cilalı/sırlı seramikten)

  

690890931100   Tek renkli karo (fayanstan/ince çömlekçi eşyasından, cilalı/sırlı seramikten)

  

690890931911   El yapımı çiniden renkli karo; fayanstan/ince çömlekçi eşyasından, cilalı veya sırlı, yüzeyi

> 90cm2, bir kenarı >= 7cm

  

690890931919   Renkli karo;el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, fayanstan/ince çömlekçi eşyasından,

cilalı/sırlı, yüzeyi>90cm2,kenarı >=7cm

  

690890939011   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; fayanstan/ince çömlekçi eşyasından, cilalı/sırlı,

yüzeyi >90cm2, bir kenarı >=7cm

  

690890939019   Renkli küp vb.eşya; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ,fayanstan/ince çömlekten, cilalı/sırlı,

yüzey >90cm2, kenarı >=7cm

  

69089099           Karolar ve küpler (cilalı/sırlı seramikten, diğer)

  

690890991100   Tek renkli karo (cilalı/sırlı seramikten, diğer)

  

690890991911   El yapımı çiniden renkli karo; diğer eşyadan, cilalı veya sırlı, yüzeyi > 90cm2, bir kenarı

>=7 cm

  

690890991919   Renkli karo; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, diğer eşyadan, cilalı veya sırlı, yüzeyi >

90cm2, bir kenarı >= 7cm

  

690890999011   El yapımı çiniden renkli küp vb. eşya; diğer eşyadan, cilalı veya sırlı, yüzeyi > 90 cm2, bir

kenarı >= 7cm



  

690890999019   Renkli küp vb.eşya; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ, diğer eşyadan, cilalı veya sırlı,

yüzeyi > 90cm2, bir kenarı >= 7cm

  

6909                   Labaratuvarda, kimyasal,teknik işlerde, ziraatte kullanılan seramikten cihaz ve eşya

  

690911               Labaratuvarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan porsenel, çiniden cihaz ve eşya

  

69091100           Labaratuvarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan porsenel, çiniden cihaz ve eşya

  

690911000011   Laboratuvar eşyası (porselenden/çiniden)

  

690911000012   Teknik işlerde ve sanayide kullanılan seramik cihazlar ve eşya (porselenden/çiniden)

  

690911000019   Kimyasal işlerde kullanılan seramik cihazlar ve eşya (porselenden/çiniden)

  

690912               Mohs skalasına göre sertliği 9/daha fazla olan eşya

  

69091200           Mohs skalasına göre sertliği 9/daha fazla olan eşya

  

690912000000   Mohs skalasına göre sertliği 9/daha fazla olan eşya

  

690919               Kimyasal ve laboratuvar işleride kullanılan cihaz ve eşya; diğer

  

69091900           Kimyasal ve laboratuvar işleride kullanılan cihaz ve eşya; diğer

  

690919000011   Laboratuvar eşyası; diğer

  

690919000012   Teknik işlerde ve sanayide kullanılan cihazlar ve eşya; diğer

  

690919000019   Kimyasal işlerde kullanılan cihazlar ve eşya; diğer

  

690990               Ticari nakliyat, ambalaj ve ziraat işinde kullanılanlar seramik kaplar vb.

  

69099000           Ticari nakliyat, ambalaj ve ziraat işinde kullanılanlar seramik kaplar vb.

  

690990000011   Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar seramik kaplar vb. eşya

  

690990000019   Ziraat işlerinde kullanılan seramikten yalak, gerdel vb. diğer kaplar

  

6910                   Seramik musluk taşları, lavobolar, küvetler, bideler, sıhhi tesisatta kullanılan eşya, vb.



  

691010               Porselen ve çiniden musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb

  

69101000           Porselen veya çiniden musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb

  

691010000000   Porselen veya çiniden musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb

  

691090               Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb; diğer

  

69109000           Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb; diğer

  

691090000000   Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb; diğer

  

6911                   Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası

  

691110               Porselen ve çiniden sofra ve mutfak eşyası

  

69111000           Porselen ve çiniden sofra ve mutfak eşyası

  

691110000011   Porselenden veya çiniden sofra ve mutfak eşyası (beyaz)

  

691110000012   Porselenden veya çiniden sofra ve mutfak eşyası (tek renkli)

  

691110000019   Porselenden veya çiniden sofra ve mutfak eşyası (diğer)

  

691190               Porselen ve çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet

  

69119000           Porselen ve çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet

  

691190000011   Porselenden/çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (beyaz)

  

691190000012   Porselenden/çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası(tek renkli)

  

691190000019   Porselenden /çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası(diğer)

  

6912                   Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden

olanlar hariç)

  

691200               Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (porselen ve çini hariç)

  

69120010           Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (adi toprak) (porselen ve çini hariç)



  

691200100000   Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (adi toprak) (porselen ve çini hariç)

  

69120030           Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası(greden) (porselen ve çini hariç)

  

691200300000   Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası(greden) (porselen ve çini hariç)

  

69120050           Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (fayanstan) (porselen ve çini hariç)

  

691200500011   Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (fayanstan/ince çömlekçi eşyasından,

beyaz)(porselen ve çini hariç)

  

691200500012   Seramikten sofra,mutfak,diğer ev ve tuvalet eşyası(fayanstan/ince çömlekçi eşyasından,tek

renk)(porselen ve çini hariç)

  

691200500019   Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (fayanstan/ince çömlekçi eşyasından,

diğer)(porselen ve çini hariç)

  

69120090           Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (diğer) (porselen ve çini hariç)

  

691200900000   Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (diğer) (porselen ve çini hariç)

  

6913                   Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

691310               Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen+seramik)

  

69131000           Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen veya çiniden)

  

691310000010   El yapımı çiniden heykelcikler ve diğer süs eşyası; porselenden

  

691310000090   Porselenden heykelcikler ve diğer süs eşyası; el yapımı çiniden olanlar HARİÇ

  

691390               Seramikten diğer heykelcikler (süs eşyası)

  

69139010           Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (adi topraktan)

  

691390100000   Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (adi topraktan)

  

69139093           Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (fayanstan/ince çömlekli eşyasından)

  

691390930010   El yapımı çiniden heykelcikler ve diğer süs eşyası; fayanstan veya ince çömlekçi

eşyasından



  

691390930090   Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından heykelcikler ve diğer süs eşyası; el yapımı

çiniden olanlar HARİÇ, porselenden

  

69139098           Diğer seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

691390980000   Diğer seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

6914                   Seramikten diğer eşya

  

691410               Seramikten diğer eşya (porselen+seramik)

  

69141000           Seramikten diğer eşya (porselen veya çiniden)

  

691410000000   Seramikten diğer eşya (porselen veya çiniden)

  

691490               Seramikten diğer eşya (diğerlerinden)

  

69149000           Seramikten diğer eşya

  

691490000000   Seramikten diğer eşya

  

70                       Cam ve cam eşya

  

7001                   Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam

  

700100               Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam

  

70010010           Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları

  

700100100000   Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları

  

70010091           Külçe cam , optik camdan

  

700100910000   Külçe cam , optik camdan

  

70010099           Külçe camdan diğerleri

  

700100991000   Külçe rubinli cam

  

700100999000   Diğer külçe cam



  

7002                   İşlenmemiş cam bilyeler, çubuklar ve borular

  

700210               Bilyeler (işlenmemiş)

  

70021000           Bilyalar (işlenmemiş)

  

700210000000   Bilyalar (işlenmemiş)

  

700220               Cam çubuklar

  

70022010           Çubuklar (işlenmemiş optik camdan olanlar)

  

700220100000   Çubuklar (işlenmemiş optik camdan olanlar)

  

70022090           Camdan çubuklar (işlenmemiş)

  

700220901000   Çubuklar (işlenmemiş rubinli camdan olanlar)

  

700220909011   Soda kireç camından renkli çubuklar (işlenmemiş)

  

700220909012   Soda kireç camından renksiz çubuklar (işlenmemiş)

  

700220909013   Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar (işlenmemiş)

  

700220909014   Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar (işlenmemiş)

  

700220909019   Camdan diğer çubuklar (işlenmemiş)

  

700231               Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten)

  

70023100           Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten)

  

700231001000   Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten rubinli camdan)

  

700231009000   Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten diğerleri)

  

700232               Boru (ısıya dayanıklı diğer camdan)

  

70023200           Boru (ısıya dayanıklı diğer camdan)

  



700232001000   Boru (ısıya dayanıklı diğer rubinli camdan)

  

700232009011   Boru (ısıya dayanıklı renkli diğer camdan)

  

700232009012   Boru (ısıya dayanıklı renksiz diğer camdan)

  

700239               Diğer cam borular

  

70023900           Diğer cam borular

  

700239001000   Boru (rubinli camdan)

  

700239009011   Soda kireç camından renkli borular

  

700239009012   Soda kireç camından renksiz borular

  

700239009013   Kurşunlu camdan borular

  

700239009019   Diğer cam borular

  

7003                   Dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam

  

700312               Kütle halinde boyanmış, ışık sızdırmaz cam levha yaprak

  

70031210           Takviyesiz levha, yaprak (optik camdan, kütle halinde, ışık geçirmez vb.)

  

700312100000   Takviyesiz levha, yaprak (optik camdan, kütle halinde, ışık geçirmez vb.)

  

70031291           Takviyesiz levha, yaprak (yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar)

  

700312911000   Yansıtıcı olmayan bir tabakası olan buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar

  

700312919000   Yansıtıcı olmayan bir tabakası olan diğer camlar

  

70031299           Takviyesiz levha, yaprak (diğer, kütle halinde, ışık geçirmez, kaplanmış/emici vb.)

  

700312991000   Takviyesiz buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar (kütle halinde)

  

700312999000   Takviyesiz diğer camlar (kütle halinde)

  

700319               Takviye edilmemiş diğer levha, yaprak halde dökme camlar



  

70031910           Takviyesiz levha, yaprak; optik camdan, diğer

  

700319100000   Takviyesiz levha, yaprak; optik camdan, diğer

  

70031990           Takviyesiz levha, yaprak; diğer

  

700319901011   Takviyesiz buzlu, renkli camlar

  

700319901012   Takviyesiz buzlu, renksiz camlar

  

700319901019   Takviyesiz dalgalı ve çizgili camlar

  

700319909000   Takviyesiz diğer camlar

  

700320               Takviye edilmiş (telli) levha ve yapraklar

  

70032000           Takviye edilmiş (telli) levha ve yapraklar

  

700320001000   Takviyeli (telli) levha, yaprak; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez, kaplanmış vb.

  

700320009000   Takviye edilmiş (telli) levha, yaprak; diğer

  

700330               Dökme cam veya haddeden geçirilmiş profil cam

  

70033000           Dökme cam veya haddeden geçirilmiş profil cam

  

700330000000   Dökme cam veya haddeden geçirilmiş profil cam

  

7004                   Çekme veya üfleme cam (yaprak halinde)

  

700420               Kütle halinde boyanmış, ışık sızdırmayan, kaplanmış cam

  

70042010           Çekme/üfleme cam; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez/emici; optik camdan

  

700420100000   Çekme/üfleme cam; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez/emici; optik camdan

  

70042091           Çekme/üfleme cam; yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar

  

700420910000   Çekme/üfleme cam; yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar

  



70042099           Çekme/üfleme cam; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez/emici

  

700420991000   Antik cam; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez/emici

  

700420999011   Çekme/üfleme cam kalınlık =< 2, 5 mm.; kütle halinde boyanmış, ışık geçirmez/emici

  

700420999012   Çekme/üfleme cam; 2, 5mm=<kalınlık<3, 5mm; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez/emici

  

700420999013   Çekme/üfleme cam; 3, 5mm=<kalınlık<4, 5mm; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez/emici

  

700420999014   Çekme/üfleme cam; kalınlık >4, 5mm; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez/emici

  

700490               Çekme/üfleme diğer camlar; yaprak halinde

  

70049010           Çekme/üfleme cam, optik camdan olanlar; diğer

  

700490100000   Çekme/üfleme cam, optik camdan olanlar; diğer

  

70049080           Çekme/üfleme cam, diğerleri

  

700490801000   Antik cam

  

700490809000   Çekme/üfleme cam, diğerleri

  

7005                   Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde)

  

700510               Takviye edilmemiş cam; perdalanmış, levha, yaprak, emici katlı

  

70051005           Takviyesiz cam (yansıtıcı olmayan bir tabakası olan)

  

700510050000   Takviyesiz cam (yansıtıcı olmayan bir tabakası olan)

  

70051025           Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm.emici/yansıtıcı)

  

700510250000   Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm.emici/yansıtıcı)

  

70051030           Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm.emici/yansıtıcı)

  

700510300000   Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm.emici/yansıtıcı)

  

70051080           Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm.emici/yansıtıcı)



  

700510800000   Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm.emici/yansıtıcı)

  

700521               Boyanmış, ışık geçirmez, kaplı, parlak, takviyesiz camlar

  

70052125           Takviyesiz cam (kalınlık=<3, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı/cilalı)

  

700521250000   Takviyesiz cam (kalınlık=<3, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı/cilalı)

  

70052130           Takviyesiz cam (3, 5<kalınlık=<4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı)

  

700521300000   Takviyesiz cam (3, 5<kalınlık=<4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı)

  

70052180           Takviyesiz cam (kalınlık>4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı/cilalı)

  

700521800000   Takviyesiz cam (kalınlık>4, 5mm.kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplı/cilalı)

  

700529               Perdahlanmış, levha, yaprak halinde, takviyesiz diğer camlar

  

70052925           Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm; diğer)

  

700529250000   Takviyesiz cam (kalınlık =< 3, 5mm; diğer)

  

70052935           Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm; diğer)

  

700529350000   Takviyesiz cam (3, 5 < kalınlık =< 4, 5mm; diğer)

  

70052980           Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm; diğer)

  

700529800000   Takviyesiz cam (kalınlık >4, 5mm; diğer)

  

700530               Takviye edilmiş (telli) cam

  

70053000           Takviye edilmiş (telli) cam

  

700530000000   Takviye edilmiş (telli) cam

  

7006                   Bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmışveya

başka şekilde işlenmiş camlar

  

700600               Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. cam



  

70060010           Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. optik camlardan

  

700600100000   Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. optik camlardan

  

70060090           Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. diğer camlardan

  

700600900011   Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar

  

700600900012   Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)

  

700600900019   İşlenmiş diğer dökme, hadde, çekme, üfleme, float camlar

  

7007                   Emniyet camları

  

700711               Kara, deniz, hava, uzay araçları için uygun ölçü-şekilde cam

  

70071110           Motorlu araçda kullanılmaya uygun şekilde olanlar emniyet camları

  

700711100011   Sertleştirilmiş emniyet camı; kütle halinde boyalı/emici, düz, motorlu araçlar için

  

700711100012   Sertleştirilmiş emniyet camı; kütle halinde boyalı/emici, bombeli, motorlu araçlara

  

700711100019   Sertleştirilmiş emniyet camı; düz, motorlu araçlar için uygun ebad, şekilde, diğer

  

700711100029   Sertleştirilmiş emniyet camı; bombeli, motorlu araçlar için uygun ebadlarda, diğer

  

70071190           Hava, deniz araçlarında kullanılmaya uygun şekilde olanlar emniyet camları

  

700711900011   Sert. emniyet camı; kütle halinde boyalı/emici veya yansıtıcı tabakası olan düz, kara,

hava/deniz taşıtlarına

  

700711900012   Sert.emniyet camı; kütle halinde boyalı/emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli, kara,

hava/deniz taşıtlarına

  

700711900019   Sertleştirilmiş emniyet camı; düz, kara, hava, uzay/deniz araçlarına; diğer

  

700711900029   Sertleştirilmiş emniyet camı; bombeli, kara, hava, uzay/deniz araçlarına; diğer

  

700719               Diğer kırılmaz emniyet camları

  



70071910           Sertleştirilmiş emniyet camı (emaye)

  

700719100011   Sertleştirilmiş emniyet camı (düz, emaye)

  

700719100012   Sertleştirilmiş emniyet camı (bombeli, emaye)

  

70071920           Sertleştirilmiş emniyet camı (kütle halinde boyanmış/emici/yansıtıcı olan)

  

700719200011   Sertleştirilmiş emniyet camı (düz, kütle halinde boyanmış/emici/yansıtıcı olan)

  

700719200012   Sertleştirilmiş emniyet camı (bombeli, kütle halinde boyanmış/emici/yansıtıcı olan)

  

70071980           Sertleştirilmiş emniyet camı (diğer)

  

700719800011   Sertleştirilmiş emniyet camı (düz, diğer)

  

700719800012   Sertleştirilmiş emniyet camı (bombeli, diğer)

  

700721               Araçlar için, yapıştırılmış cam yapraklardan emniyet camları

  

70072120           Motorlu taşıtlarda için camlar

  

700721200011   Düz camlar (lamine edilmiş emniyet camları); motorlu taşıtlarda kullanılmaya uygun ebat

ve şekillerde olanlar

  

700721200012   Bombeli camlar (lamine edilmiş emniyet camları); motorlu taşıtlarda kullanılmaya uygun

ebat ve şekillerde olanlar

  

70072180           Diğer araçlar için camlar

  

700721800011   Diğer düz camlar (lamine edilmiş emniyet camları)

  

700721800012   Diğer bombeli camlar (lamine edilmiş emniyet camları)

  

700729               Yapıştırılmış cam yapraklardan oluşan diğer emniyet camları

  

70072900           Yapıştırılmış cam yapraklardan oluşan diğer emniyet camları

  

700729000011   Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları (lamine; diğer)

  

700729000012   Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları (lamine; diğer)



  

700729000013   Rezistanslı/iletken düz emniyet camları (lamine; diğer)

  

700729000014   Rezistanslı/iletken bombeli emniyet camları (lamine; diğer)

  

700729000019   Diğer düz lamine emniyet camları

  

700729000029   Diğer bombeli lamine emniyet camları

  

7008                   Çok katlı yalıtım camları

  

700800               Çok katlı yalıtım camları

  

70080020           Çok katlı yalıtım camı; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplanmış/emici vb.

  

700800200000   Çok katlı yalıtım camı; kütle halinde boyalı, ışık geçirmez, kaplanmış/emici vb.

  

70080081           Çok katlı yalıtım camı; iki camı levha, birbirinden hava tabakas/ diğer gazlardan bir tabaka

ile/ vakumla ayrılmış

  

700800810000   Çok katlı yalıtım camı; iki camı levha, birbirinden hava tabakas/ diğer gazlardan bir tabaka

ile/ vakumla ayrılmış

  

70080089           Çok katlı yalıtım camı; diğer

  

700800890000   Çok katlı yalıtım camı; diğer

  

7009                   Cam aynalar

  

700910               Taşıtlar için dikiz aynaları

  

70091000           Taşıtlar için dikiz aynaları

  

700910001000   Taşıtlar için dikiz aynaları; sadece kesilmiş olanlar

  

700910009000   Taşıtlar için dikiz aynaları; diğer

  

700991               Çerçevesiz cam aynalar

  

70099100           Çerçevesiz cam aynalar

  



700991001000   Çerçevesiz cam aynalar; sadece kesilmiş olanlar

  

700991009000   Çerçevesiz cam aynalar; diğer

  

700992               Çerçeveli cam aynalar

  

70099200           çerçeveli cam aynalar

  

700992000000   Çerçeveli cam aynalar

  

7010                   Camdan damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, serum ampülleri ve diğer kaplar

  

701010               Serum ampulleri

  

70101000           Serum ampulleri

  

701010000000   Serum ampulleri

  

701020               Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı

  

70102000           Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı

  

701020000000   Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı

  

701090               Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, kaplar

  

70109010           Konserve kavanozları (sterile uygun)

  

701090101011   Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.028 lt.az)

  

701090101012   Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (0.028 lt.<hacim=< 0.37 lt.)

  

701090101013   Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (0.37 lt.<hacim=<1.062 lt.)

  

701090101014   Eşya nakli/ambalajı için sterilizasyon kavanozu (hacim>1.062 lt.)

  

701090109011   Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (hacmi 0.028 lt.az)

  

701090109012   Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (0.028 lt.<hacmi =<0.37 lt.)

  

701090109013   Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (0.37 lt.<hacmi =< 1.062 lt.)



  

701090109014   Diğerleri için sterilizasyon kavanozu (hacmi >= 1.062 lt)

  

70109021           Boru şeklinde camdan çanak, tüp, damacana ve camdan diğer kaplar

  

701090210011   Boru şeklinde camdan çanak, tüp, damacana ve camdan (eczacılıkta kullanılanlar) diğer

kaplar

  

701090210019   Boru şeklinde camdan çanak, tüp, damacana ve camdan (başka yerde kullanılanlar) diğer

kaplar

  

70109031           Cam diğer eşyalar (hacmi; >= 2.5 litre)

  

701090311000   Camdan diğer eşya (hacim>=2,5 lt. ve eşya nakli/ambalajı için)

  

701090319000   Camdan diğer eşya (hacim>=2,5 lt. ve diğer yerde kullanılanlar)

  

70109041           Yiyecek/içecek için renksiz cam şişe (1 lt.=<hacim<2.5 lt.)

  

701090410000   Yiyecek/içecek için renksiz cam şişe (1 lt.=<hacim<2.5 lt.)

  

70109043           Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 33 =< hacim < 1 litre)

  

701090430000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 33 =< hacim < 1 litre)

  

70109045           Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 15 =< hacim < 0, 33 litre)

  

701090450000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (0, 15 =< hacim < 0, 33 litre)

  

70109047           Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (hacim < 0, 15 litre)

  

701090470000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, renksiz camdan (hacim < 0, 15 litre)

  

70109051           Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (1 lt.=<hacmi<2.5 lt.)

  

701090510000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (1 lt.=<hacmi<2.5 lt.)

  

70109053           Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 33 =< hacim < 1 litre)

  

701090530000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 33 =< hacim < 1 litre)

  



70109055           Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 15 =< hacim < 0, 33 litre)

  

701090550000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (0, 15 =< hacim < 0, 33 litre)

  

70109057           Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (hacim < 0, 15 litre)

  

701090570000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, renkli camdan (hacim < 0, 15 litre)

  

70109061           Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (0.25 lt=<>hacmi<2.5 lt.)

  

701090610000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (0.25 lt=<>hacmi<2.5 lt.)

  

70109067           Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (hacmi < 0.25 litre)

  

701090670000   Şişeler; yiyecek ve içecek için, diğer camdan (hacmi < 0.25 litre)

  

70109071           Eczacılık ürünleri için camdan eşya (0.055 lt.=<hacmi <2.5 lt.)

  

701090710000   Eczacılık ürünleri için camdan eşya (0.055 lt.=<hacmi <2.5 lt.)

  

70109079           Eczacılık ürünleri için camdan eşya (hacmi < 0.055 litre)

  

701090790000   Eczacılık ürünleri için camdan eşya (hacmi < 0.055 litre)

  

70109091           Diğer ürünler için renksiz camdan eşya

  

701090910000   Diğer ürünler için renksiz camdan eşya

  

70109099           Diğer ürünler için renkli camdan eşya

  

701090990000   Diğer ürünler için renkli camdan eşya

  

7011                   Açık cam zarflar (ampul ve tüp dahil) ve bunların camdan paçaları

  

701110               Elektrikli aydınlatıcılar için cam zarflar, parçaları

  

70111000           Elektrikli aydınlatıcılar için cam zarflar, parçaları

  

701110000000   Elektrikli aydınlatıcılar için cam zarflar, parçaları

  

701120               Yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın tüpleri için



  

70112000           Yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın tüpleri için

  

701120000011   Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) katod ışın tüpleri için

  

701120000012   Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın tüpleri için

  

701120000013   Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın tüpleri için

  

701190               Diğer açık cam zarflar

  

70119000           Diğer açık cam zarflar

  

701190000000   Diğer açık cam zarflar

  

7013                   Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya

  

701310               Cam eşya (sofra, mutfak, tuvalet işleri için, cam seramiğinden)

  

70131000           Cam eşya (sofra, mutfak, tuvalet işleri için, cam seramiğinden)

  

701310001000   Cam eşya (sofra ve mutfak işleri için, cam seramiğinden)

  

701310009000   Cam eşya (tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb. işler için, cam seramiğinden)

  

701322               Camdan ayaklı bardak (kurşun kristalden)

  

70132210           Camdan ayaklı bardak; el imali olan (kurşun kristalden)

  

701322100000   Camdan ayaklı bardak; el imali olan (kurşun kristalden)

  

70132290           Camdan ayaklı bardak; makina imali olan (kurşun kristalden)

  

701322900000   Camdan ayaklı bardak; makina imali olan (kurşun kristalden)

  

701328               Camdan ayaklı bardak (diğerlerinden)

  

70132810           Camdan ayaklı bardak; el imali olan (diğerlerinden)

  

701328100000   Camdan ayaklı bardak; el imali olan (diğerlerinden)

  



70132890           Camdan ayaklı bardak; makina imali olan (diğerlerinden)

  

701328900000   Camdan ayaklı bardak; makina imali olan (diğerlerinden)

  

701333               Camdan diğer bardak (kurşun kristalden)

  

70133311           Camdan diğer bardak; el imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (kurşun kristalden)

  

701333110000   Camdan diğer bardak; el imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (kurşun kristalden)

  

70133319           Camdan diğer bardak; el imali olan, diğer (kurşun kristalden)

  

701333190000   Camdan diğer bardak; el imali olan, diğer (kurşun kristalden)

  

70133391           Camdan diğer bardak; makina imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (kurşun kristalden)

  

701333910000   Camdan diğer bardak; makina imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (kurşun kristalden)

  

70133399           Camdan diğer bardak; makina imali olan, diğer (kurşun kristalden)

  

701333990000   Camdan diğer bardak; makina imali olan, diğer (kurşun kristalden)

  

701337               Camdan diğer bardak (diğerlerinden)

  

70133710           Camdan sertleştirilmiş; diğer bardak (diğerlerinden)

  

701337100000   Camdan sertleştirilmiş; diğer bardak (diğerlerinden)

  

70133751           Camdan diğer bardak; el imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (diğerlerinden)

  

701337510000   Camdan diğer bardak; el imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (diğerlerinden)

  

70133759           Camdan diğer bardak; el imali olan, diğer (diğerlerinden)

  

701337590000   Camdan diğer bardak; el imali olan, diğer (diğerlerinden)

  

70133791           Camdan diğer bardak; makina imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (diğerlerinden)

  

701337910000   Camdan diğer bardak; makina imali olan, kesilmiş/dekorlanmış (diğerlerinden)

  

70133799           Camdan diğer bardak; makina imali olan, diğer (diğerlerinden)



  

701337990000   Camdan diğer bardak; makina imali olan, diğer (diğerlerinden)

  

701341               Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (kurşun kıristaldan)

  

70134110           Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan (kurşun kıristaldan)

  

701341100000   Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan (kurşun kıristaldan)

  

70134190           Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makina imali olan (kurşun kıristaldan)

  

701341900000   Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makina imali olan (kurşun kıristaldan)

  

701342               Cam sofra/mutfak eşyası; ısıya dayanıklı

  

70134200           Cam sofra/mutfak eşyası; ısıya dayanıklı

  

701342000000   Cam sofra/mutfak eşyası; ısıya dayanıklı

  

701349               Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden)

  

70134910           Camdan sertleştirilmiş sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden)

  

701349100000   Camdan sertleştirilmiş sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden)

  

70134991           Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan (diğerlerinden)

  

701349910000   Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; el imali olan (diğerlerinden)

  

70134999           Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makina imali olan (diğerlerinden)

  

701349990000   Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya; makina imali olan (diğerlerinden)

  

701391               Kurşun kristalden diğer cam eşya;masa, mutfak, tuvalet vb için

  

70139110           Diğer cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb işlere, el imali)

  

701391100000   Diğer cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb işlere, el imali)

  

70139190           Diğer cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb işlere, makine imali)

  



701391900000   Diğer cam eşya (kurşun kristalden, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb işlere, makine imali)

  

701399               Cam eşya (diğer, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb.)

  

70139900           Cam eşya (diğer, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb.)

  

701399000000   Cam eşya (diğer, tuvalet, yazıhane, ev teztinatı vb.)

  

7014                   Sinyalizasyon camı, camdan optik elemanlar (7015'da kiler hariç)

  

701400               Sinyalizasyon camı, camdan optik elemanlar (7015'da kiler hariç)

  

70140000           Sinyalizasyon camı, camdan optik elemanlar (7015'da kiler hariç)

  

701400001011   Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları; optik camdan

  

701400001019   Diğer far ve stop camları; optik camdan

  

701400001029   Diğer sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar; optik camdan

  

701400009011   Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları; diğer

  

701400009019   Diğer far ve stop camları; diğer

  

701400009029   Diğer sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar; diğer

  

7015                   Saat camları, gözlük camları, bu camların imalinde kullanılan içi boş cam küreler ve

segmanlar

  

701510               Numaralı gözlük camları

  

70151000           Numaralı gözlük camları

  

701510000000   Numaralı gözlük camları

  

701590               Saat, gözlük, numarasız camlar, cam küreler ve segmanlar

  

70159000           Saat, gözlük, numarasız camlar, cam küreler ve segmanlar

  

701590001011   Güneş gözlüğü camları

  



701590001012   Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları

  

701590002000   Saat camları

  

701590009011   Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar

  

701590009019   Gözlük camları, saat camları vb imalinde kullanılan içi boş cam küre ve segmanlar

  

7016                   Camdan kaldırım blokları, tuğla, karo, kiremit, mozaik, vitray halinde birleştirilmiş camlar,

çok hücreli cam vb.

  

701610               Mozaik/benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya

  

70161000           Mozaik/benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya

  

701610000000   Mozaik/benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya

  

701690               İnşaat için dökme, kalıp camlar-kaldırım blokları, tuğla, karo

  

70169010           Vitray halinde birleştirilmiş cam

  

701690100011   Vitray halinde birleştirilmiş kurşunla tutturulmuş cam

  

701690100019   Vitray halinde birleştirilmiş cam; diğer

  

70169040           Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar,diğerleri

  

701690400000   Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar,diğerleri

  

70169070           Bina veya inşaat için diğer eşya

  

701690700011   Cam karo (parke dahil)

  

701690700012   Cam tuğlalar

  

701690700013   Cam kiremitler

  

701690700019   Camdan bina/inşaat eşyası; diğer

  

7017                   Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü

olsun olmasın



  

701710               Eritilmiş kuvars/silisten laboratuvar, eczane eşyası vb

  

70171000           Eritilmiş kuvars/silisten laboratuvar, eczane eşyası vb

  

701710000011   Camdan laboratuvar eşyası; eritilmiş kuvars/eritilmiş silisten olanlar

  

701710000019   Camdan eczane ve sağlığı koruyucu eşya; eritilmiş kuvars/eritilmiş silisten

  

701720               Camdan eczane, laboratuvar ve sağlığı koruyucu eşya; ısıya dayanıklı

  

70172000           Camdan eczane, laboratuvar ve sağlığı koruyucu eşya; ısıya dayanıklı

  

701720000011   Camdan laboratuvar eşyası; ısıya dayanıklı

  

701720000019   Camdan eczane ve sağlığı koruyucu eşya; ısıya dayanıklı

  

701790               Camdan laboratuvar, eczane ve sağlığı koruyucu eşya; diğer

  

70179000           Camdan laboratuvar, eczane ve sağlığı koruyucu eşya; diğer

  

701790000000   Camdan laboratuvar, eczane ve sağlığı koruyucu eşya; diğer

  

7018                   Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri, camdan süsler, vb

eşya

  

701810               Cam boncuk, taklit inci-taşlar vb eşya

  

70181011           Camdan boncuklar; kesilmiş ve makine ile cilalanmış

  

701810110000   Camdan boncuklar; kesilmiş ve makine ile cilalanmış

  

70181019           Camdan boncuklar; diğer

  

701810190000   Camdan boncuklar; diğer

  

70181030           Camdan taklit inciler

  

701810300000   Camdan taklit inciler

  

70181051           Camdan kıymetli/yarı taş taklitleri; kesilmiş ve makine ile cilalanmış



  

701810510000   Camdan kıymetli/yarı taş taklitleri; kesilmiş ve makine ile cilalanmış

  

70181059           Camdan kıymetli/yarı kıymetli taş taklitleri; diğer

  

701810590000   Camdan kıymetli/yarı kıymetli taş taklitleri; diğer

  

70181090           Camdan boncuk benzeri eşya; diğer

  

701810900000   Camdan boncuk benzeri eşya; diğer

  

701820               Cam kürecikler (çap < 1mm.)

  

70182000           Cam kürecikler (çap < 1mm.)

  

701820000000   Cam kürecikler (çap < 1mm.)

  

701890               Camdan suni göz, heykel, süs eşyası

  

70189010           Camdan gözler; camdan eşya

  

701890100011   Camdan gözler

  

701890100012   Camdan eşya

  

70189090           Camdan heykelcikler ve diğer süsler

  

701890900000   Camdan heykelcikler ve diğer süsler

  

7019                   Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi)

  

701911               Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi < kırpılmış iplikler

  

70191100           Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

  

701911000000   Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

  

701912               Cam fitiller

  

70191200           Cam fitiller

  



701912000000   Cam fitiller

  

701919               Diğer iplikler ve kırpılmış iplikler

  

70191910           Cam eşya; flamentlerden

  

701919100000   Cam eşya; flamentlerden

  

70191990           Cam eşya devamsız liflerden

  

701919900000   Cam eşya devamsız liflerden

  

701931               Cam liflerinden takviye tabakaları

  

70193110           Takviye tabakaları; dokunmamış cam filamentlerden

  

701931100000   Takviye tabakaları; dokunmamış cam filamentlerden

  

70193190           Takviye tabakaları; dokunmamış diğer cam mensucattan

  

701931900000   Takviye tabakaları; dokunmamış diğer cam mensucattan

  

701932               Cam tülü

  

70193210           Cam tülü; dokunmamış cam filamentlerden

  

701932100000   Cam tülü; dokunmamış cam filamentlerden

  

70193290           Cam tülü; dokunmamış diğer cam mensucattan

  

701932900000   Cam tülü; dokunmamış diğer cam mensucattan

  

701939               Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya

  

70193900           Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya

  

701939000011   Cam liflerinden örtüler

  

701939000012   Cam liflerinden şilteler

  

701939000013   Cam liflerinden panolar



  

701939000019   Cam liflerinden şilte, pano vb. dokunmamış mensucattan eşya; diğer;

  

701940               Fitilden dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

70194000           Fitilden dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

701940000000   Fitilden dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

701951               Diğer dokunmuş mensucat; eni =< 30cm.; cam liflerinden

  

70195100           Diğer dokunmuş mensucat; eni =< 30cm.; cam liflerinden

  

701951000000   Diğer dokunmuş mensucat; eni =< 30cm.; cam liflerinden

  

701952               En >30 cm. ağırlık < 250 gr/m2, düz dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

70195200           En >30 cm. ağırlık < 250 gr/m2, düz dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

701952000000   En >30 cm. ağırlık < 250 gr/m2, düz dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

701959               Diğer dokunmuş mensucat; diğer; cam liflerinden

  

70195900           Diğer dokunmuş mensucat; diğer; cam liflerinden

  

701959000000   Diğer dokunmuş mensucat; diğer; cam liflerinden

  

701990               Diğer cam lifi, cam yününden mamuller

  

70199000           Diğer cam lifleri ve bunlardan diğer eşya

  

701990001000   Dokumaya elverişli cam liflerden diğer eşya

  

701990002000   Cam yünü (dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan liflerden)

  

701990003000   Cam liflerden keçe

  

701990009000   Diğer cam lifleri ve bunlardan diğer eşya

  

7020                   Camdan diğer eşya

  



702000               Camdan diğer eşya

  

70200005           Difizyon ve oksidasyon ocaklarına konulacak kuvars reaktör tüp ve tutucuları

  

702000050000   Difizyon ve oksidasyon ocaklarına konulacak kuvars reaktör tüp ve tutucuları

  

70200007           İzole edici, vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler tamamlanmayan eşya

  

702000070000   İzole edici, vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler tamamlanmayan eşya

  

70200008           İzole edici, vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler tamamlanan eşya

  

702000080000   İzole edici, vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler tamamlanan eşya

  

70200010           Camdan diğer eşya; eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten

  

702000101011   Kazanlar için özel emniyet camları; eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten

  

702000101012   Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar; eritilmiş kuvars/eritilmiş silisten

  

702000109011   Deri perdahlamaya cam merdaneler; eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten

  

702000109012   Makine, motor, kara n.vasıtaları cam aksamı; eritilmiş kuvars/eritilmiş silisten

  

702000109019   Camdan diğer eşya; eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten

  

70200030           Camdan diğer eşya; ısıya dayanıklı

  

702000301011   Kazanlar için özel emniyet camları; ısıya dayanıklı

  

702000301012   Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar; ısıya dayanıklı

  

702000309011   Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler; ısıya dayanıklı

  

702000309012   Makine, motor, kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya; ısıya dayanıklı

  

702000309019   Isıya dayanıklı camdan diğer eşya

  

70200080           Camdan diğer eşya; diğer

  

702000800000   Camdan diğer eşya; diğer



  

64                       Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

  

6401                   Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar

  

640110               Ayakkabı; metalden koruyucu burunlu su geçirmez

  

64011000           Ayakkabı; dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden, metalden koruyucu burunluklu

  

640110000000   Ayakkabı; dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden, metalden koruyucu burunluklu

  

640192               Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen su geçirmez

  

64019210           Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen diğerleri (yüzü kauçuktan olanlar, su geçirmez)

  

640192100000   Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen diğerleri (yüzü kauçuktan olanlar, su geçirmez)

  

64019290           Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen diğerleri (yüzü plastik olanlar, su geçirmez)

  

640192900000   Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen diğerleri (yüzü plastik olanlar, su geçirmez)

  

640199               Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez)

  

64019900           Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez)

  

640199000000   Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez)

  

6402                   Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

  

640212               Kauçuk/plastik kayak ayakkabı; takılı kayak ayakkabı

  

64021210           Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak

  

640212100000   Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak

  

64021290           Ayakkabı; kar sörfü için

  

640212900000   Ayakkabı; kar sörfü için

  

640219               Ayakkabı; diğer sporlar için

  



64021900           Ayakkabı; diğer sporlar için

  

640219000000   Ayakkabı; diğer sporlar için

  

640220               Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde

  

64022000           Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde

  

640220000000   Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde

  

640291               Ayakkabı; bileği örten

  

64029110           Ayakkabı; bileği örten (koruyucu metal burunlu olan)

  

640291100000   Ayakkabı; bileği örten (koruyucu metal burunlu olan)

  

64029190           Ayakkabı; bileği örten; diğerleri

  

640291900000   Ayakkabı; bileği örten; diğerleri

  

640299               Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk, diğer

  

64029905           Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk (koruyucu metal burunlu olan)

  

640299050000   Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk (koruyucu metal burunlu olan)

  

64029910           Ayakkabı; diğer (yüzü kauçuktan olanlar, diğer)

  

640299100000   Ayakkabı; diğer (yüzü kauçuktan olanlar, diğer)

  

64029931           Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, topuk yüksekliği >3 cm)

  

640299310000   Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, topuk yüksekliği >3 cm)

  

64029939           Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, diğer)

  

640299390000   Ayakkabı; yüzü plastikten (yüzü şeritlerden yapılmış, diğer)

  

64029950           Ayakkabı; yüzü plastikten diğerleri (terlik ve ev içinde giyilen)

  

640299500000   Ayakkabı; yüzü plastikten diğerleri (terlik ve ev içinde giyilen)



  

64029991           Ayakkabı; yüzü plastikten (iç tabanının uzunluğu <24 cm)

  

640299910000   Ayakkabı; yüzü plastikten (iç tabanının uzunluğu <24 cm)

  

64029993           Ayakkabı; yüzü plastikten (erkek/kadınlara ait olduğu belirlenemeyen)

  

640299930000   Ayakkabı; yüzü plastikten (erkek/kadınlara ait olduğu belirlenemeyen)

  

64029996           Ayakkabı; yüzü plastikten (erkekler için)

  

640299960000   Ayakkabı; yüzü plastikten (erkekler için)

  

64029998           Ayakkabı; yüzü plastikten (kadınlar için)

  

640299980000   Ayakkabı; yüzü plastikten (kadınlar için)

  

6403                   Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve

yüzü deriden olan ayakkabılar

  

640312               Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden)

  

64031200           Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden)

  

640312000000   Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden)

  

640319               Ayakkabı; diğer sporlar için (yüzü deriden)

  

64031900           Ayakkabı; diğer sporlar için (yüzü deriden)

  

640319000000   Ayakkabı; diğer sporlar için (yüzü deriden)

  

640320               Ayakkabı; dış tabanı tabii kösele (yüzü baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan)

  

64032000           Ayakkabı; dış tabanı tabii kösele (yüzü baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan)

  

640320000000   Ayakkabı; dış tabanı tabii kösele (yüzü baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan)

  

640340               Ayakkabı; diğer (koruycu metel burnu olan, yüzü deriden)

  

64034000           Ayakkabı; diğer (koruycu metel burnu olan, yüzü deriden)



  

640340000011   Ayakkabı; dış tabanı tabi köseleden, koruycu metal burnu olan, yüzü deri

  

640340000012   Ayakkabı; dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden, yüzü deri

  

640340000013   Ayakkabı; dış tabanı kauçuk/suni plastik maddelerden, yüzü deri

  

640351               Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri

  

64035105           Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine

yapılmış olan

  

640351050000   Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine

yapılmış olan

  

64035111           Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban<24 cm.dış taban tabii kösele)

  

640351110000   Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban<24 cm.dış taban tabii kösele)

  

64035115           Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24 cm.erkek için)

  

640351150000   Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24 cm.erkek için)

  

64035119           Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24 cm. kadın için)

  

640351190000   Ayakkabı; bileği örten, baldırı örtmeyen (iç taban uzunluğu =>24 cm. kadın için)

  

64035191           Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu<24cm.dış tabanı tabii kösele)

  

640351910000   Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu<24cm.dış tabanı tabii kösele)

  

64035195           Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii kösele, erkek)

  

640351950000   Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii kösele, erkek)

  

64035199           Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii kösele, kadın)

  

640351990000   Ayakkabı; bileği örten (iç taban uzunluğu=>24cm.dış tabanı tabii kösele, kadın)

  

640359               Ayakkabı; diğer tabanı kösele, yüzü deri

  



64035905           Ayakkabı; diğer tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

  

640359050000   Ayakkabı; diğer tabanı kösele, yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

  

64035911           Ayakkabı; yüzü şeritten (topuk yüksekliği>3cm, yüzü deriden, dış taban tabii kösele)

  

640359110000   Ayakkabı; yüzü şeritten (topuk yüksekliği>3cm, yüzü deriden, dış taban tabii kösele)

  

64035931           Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu<24 cm, dış taban tabii kösele)

  

640359310000   Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu<24 cm, dış taban tabii kösele)

  

64035935           Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii kösele; erkek)

  

640359350000   Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii kösele; erkek)

  

64035939           Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii kösele; kadın)

  

640359390000   Ayakkabı; yüzü şeritten (iç taban uzunluğu=>24 cm.dış taban tabii kösele; kadın)

  

64035950           Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

  

640359500011   Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban tabii kösele; erkekler için, yüzü deri)

  

640359500012   Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban tabii kösele; kadınlar için, yüzü deri)

  

640359500013   Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban tabii kösele; bebek, çocuk için)

  

64035991           Ayakkabı; diğer (iç tabanı <24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden)

  

640359910000   Ayakkabı; diğer (iç tabanı <24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden)

  

64035995           Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden, erkek)

  

640359950000   Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden, erkek)

  

64035999           Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden, kadın)

  

640359990000   Ayakkabı; diğer (iç tabanı =>24 cm. yüzü deriden, dış tabanı tabii köseleden, kadın)

  

640391               Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deri ayakkabı



  

64039105           Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

  

640391050000   Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deri, iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

  

64039111           Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban<24cm.)

  

640391110000   Ayakkabı; bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu < 24 cm ,diğerleri

  

64039113           Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban=>24cm.erkek/kadın)

  

640391130000   Ayakkabı; bileği örten fakat baldırı örtmeyenler,diğerleri

  

64039116           Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban=>24cm.erkek)

  

640391160000   Diğer ayakkabılar,erkekler için

  

64039118           Ayakkabı; bileği örten baldırı örtmeyen (iç taban=>24cm.kadın)

  

640391180000   Diğer ayakkabılar,kadınlar için

  

64039191           Ayakkabı; bileği örten (iç taban <24cm.)

  

640391910000   Diğer ayakkabılar,(iç taban<=24 cm)

  

64039193           Ayakkabı; bileği örten (iç taban=>24cm.erkek/kadın)

  

640391930000   Diğer ayakkabılar; bileği örten, iç tabanı =>24 cm

  

64039196           Ayakkabı; bileği örten (iç taban=>24cm.erkek)

  

640391960000   Diğer ayakkabılar; bileği örten, iç tabanı =>24 cm, erkekler için

  

64039198           Ayakkabı; bileği örten (iç taban=>24cm.kadın)

  

640391980000   Diğer ayakkabılar; bileği örten, iç tabanı =>24 cm, kadınlar için

  

640399               Ayakkabı; yüzü deriden, diğer

  

64039905           Ayakkabı; yüzü deriden, diğer; iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

  



640399050000   Ayakkabı; yüzü deriden, diğer; iç tabanı olmayan, platform üzerine yapılmış olan

  

64039911           Ayakkabı; dış tabanı ile birlikte, topuk yük.>3cm. yüzü şeritlerden yapılmış

  

640399110000   Diğer ayakkabılar; dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

  

64039931           Ayakkabı; iç taban uzunluğu <24cm. yüzü şeritlerden yapılmış ayakkabı

  

640399310000   Diğer ayakkabılar;yüzü şeritlerden yapılmış, iç taban uzunluğu <24 cm

  

64039933           Ayakkabı; iç taban uzunluğu=>24cm.yüzü şerit yapılmış, erkek/kadın

  

640399330000   Diğer ayakkabılar;yüzü şeritlerden yapılmış, diğer

  

64039936           Ayakkabı; iç taban uzunluğu=>24cm. yüzü şerit yapılmış, erkek

  

640399360000   Diğer ayakkabılar;yüzü şeritlerden yapılmış, erkekler için

  

64039938           Ayakkabı; iç taban uzunluğu =>24cm. yüzü şerit yapılmış, kadın

  

640399380000   Diğer ayakkabılar;yüzü şeritlerden yapılmış, kadınlar için

  

64039950           Ayakkabı; terlik ve evde kullanılan diğer

  

640399500000   Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

  

64039991           Ayakkabı; diğer (iç taban <24cm.)

  

640399910000   Diğer terlikler ve ayakkabılar; iç taban uzunluğu<24 cm

  

64039993           Ayakkabı; erkek/kadınlar için diğer (iç taban =>24cm.)

  

640399930000   Diğer terlikler ve ayakkabılar; diğer

  

64039996           Ayakkabı; erkekler için diğer (iç taban =>24cm.)

  

640399960000   Diğer terlikler ve ayakkabılar; erkekler için

  

64039998           Ayakkabı; kadınlar için diğer (iç taban =>24cm.)

  

640399980000   Diğer terlikler ve ayakkabılar; kadınlar için



  

6404                   Dış tabanı kauçuk, plastik, tabii veya terkip yoluyla elde edilen kösele ve yüzü dokumaya

elverişli maddelerden ayakkabı

  

640411               Ayakkabı; spor, tenis, basketbol, jimnastik vb. (dış taban kauçuk/plastik)

  

64041100           Ayakkabı; spor, tenis, basketbol, jimnastik vb. (dış taban kauçuk/plastik)

  

640411000000   Spor, tenis, basketbol, jimnastik, antrenman ayakkabıları ve benzerleri

  

640419               Tabanı kauçuk/plastik, yüzü dokuma maddesi diğer ayakkabı

  

64041910           Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik)

  

640419100011   Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik, erkekler için)

  

640419100012   Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik, kadınlar için)

  

640419100013   Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kauçuk/plastik, bebek ve çouk için)

  

64041990           Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik)

  

640419900011   Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik, erkekler için)

  

640419900012   Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik, kadınlar için)

  

640419900013   Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk/plastik, bebek ve çocuklar için)

  

640420               Yüzü dokuma maddesi, tabanı tabii, suni/sentetik deri ayakkabı

  

64042010           Terlik ve diğer ev ayakkabıları (dış taban kösele)

  

640420100000   Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar,dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde

edilen köseleden

  

64042090           Ayakkabı, diğer (dış taban tabii kösele, yüzü dokumaya elverişli madde

  

640420900000   Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden diğer ayakkabılar

  

6405                   Diğer ayakkabılar

  



640510               Ayakkabı; yüzü tabii, suni, sentetik deriden diğer

  

64051000           Ayakkabı; yüzü tabii, suni, sentetik deriden diğer

  

640510000000   Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olan diğer ayakkabılar

  

640520               Ayakkabı, diğer; yüzü dokumaya elverişli maddelerden

  

64052010           Ayakkabı, diğer (dış tabanı ahşap/mantar ve yüzü dok.elverişli madde)

  

640520100000   Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden,dış tabanı ahşap veya mantardan diğer

ayakkabılar

  

64052091           Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde)

  

640520910011   Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde erkek)

  

640520910012   Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde kadın)

  

640520910013   Terlik, ev ayakkabıları (dış taban diğer madde, yüzü dok. madde çocuk ve bebek)

  

64052099           Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde)

  

640520990011   Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde, erkek)

  

640520990012   Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde, kadın)

  

640520990013   Ayakkabı, diğer (dış taban diğer madde, yüzü dok.elverişli madde, bebek ve çocuk)

  

640590               Ayakkabı, diğer (yüzü deri, dokuma maddesi olmayan)

  

64059010           Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele)

  

640590100011   Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele, erkekler için)

  

640590100012   Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele, kadınlar için)

  

640590100013   Ayakkabı, diğer (dış taban kauçuk, plastik, tabii/terkip kösele, bebek ve çocuk)

  

64059090           Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden)

  



640590900011   Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden, erkekler için)

  

640590900012   Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden, kadınlar için)

  

640590900013   Ayakkabı, diğer (dış tabanı diğer maddelerden, bebekler ve çocuklar için)

  

6406                   Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dizlik vb ve bunların aksamı

  

640610               Ayakkabı yüzleri vb. aksamı

  

64061010           Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı,deriden

  

640610100000   Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı,deriden

  

64061090           Ayakkabı yüzleri vb. aksamı (takviye parçaları hariç)

  

640610901000   Ayakkabı yüzleri vb. aksamı (takviye parçaları hariç) çelikten olanlar

  

640610909000   Ayakkabı yüzleri vb. aksamı (takviye parçaları hariç) diğer maddelerden

  

640620               Dış taban ve topuklar

  

64062010           Dış taban ve topuklar kauçuktan

  

640620100011   Dış taban kauçuktan

  

640620100012   Topuklar kauçuktan

  

64062090           Dış taban ve topuklar plastikten

  

640620900011   Dış taban plastik maddelerden

  

640620900012   Topuklar plastik maddelerden

  

640690               Ayakkabı için diğer aksam

  

64069030           Ayakkabı aksamı; dış tabanı yok fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı

yüzlerinden meydana gelenler

  

640690300000   Ayakkabı aksamı; dış tabanı yok fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı

yüzlerinden meydana gelenler



  

64069050           Ayakkabılar için çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar

  

640690501011   Ayakkabı için çıkarılabilen iç tabanlar; dökme demir, demir veya çelikten veya

aluminyumdan olanlar

  

640690501019   Ayakkabı için diğer çıkarılabilen aksesuar; dökme demir, demir veya çelikten veya

aluminyumdan olanlar

  

640690503011   Ayakkabı için çıkarılabilen iç tabanlar; bakırdan olanlar

  

640690503019   Ayakkabı için çıkarılabilen diğer aksesuar; bakırdan olanlar

  

640690509011   Ayakkabı için çıkarılabilen iç tabanlar; diğer maddelerden

  

640690509019   Ayakkabı için diğer çıkarılabilen aksesuar; diğer maddelerden

  

64069060           Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları

  

640690600000   Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları

  

64069090           Ayakkabı için diğer aksam

  

640690901000   Ayakkabı için diğer aksam; dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar

  

640690903000   Ayakkabı için diğer aksam; bakırdan olanlar

  

640690909000   Ayakkabı için diğer aksam; diğer maddelerden olanlar

  

65                       Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.)

  

6501                   Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar

yapılmamış)

  

650100               Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler

  

65010000           Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler

  

650100001011   Şapka taslakları; kıl keçesinden/yün ve kıl keçesinden

  

650100001019   Şapka taslakları; diğer



  

650100009011   Keçeden diskler ve üstüvaneler; kıl keçesinden/yün ve kıl keçesinden

  

650100009019   Keçeden diskler ve üstüvaneler; diğer

  

6502                   Her nevi maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan veya örülen şapka taslakları

  

650200               Çeşitli maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları

  

65020000           Çeşitli maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları

  

650200001000   Şerit.birleş. suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları; bitkisel maddelerden

  

650200009000   Şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları; diğer

  

6504                   Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve

diğer başlıklar

  

650400               Her nevi maddeden şerit. birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan şapka ve başlıklar

  

65040000           Her nevi maddeden şerit. birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan şapka ve başlıklar

  

650400000000   Her nevi maddeden şerit. birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan şapka ve başlıklar

  

6505                   Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar

ve diğer başlıklar, saç fileleri

  

650500               Şapkalar, diğer başlıklar ve saç fileleri

  

65050010           Şapkalar ve diğer başlıklar; 65.01 pozisyonunda yer alan şapka malzemelerinden

  

650500100000   Şapkalar ve diğer başlıklar; 65.01 pozisyonunda yer alan şapka malzemelerinden

  

65050030           Siperlikli kasket, kep ve benzerleri

  

650500300000   Siperlikli kasket, kep vb(Dantel/keçe/diğer dokumaya elverişli maddeden yapılmış/örülmüş

)

  

65050090           Diğer maddelerden şapka, bere, bone, saç fileleri vb. başlıklar

  

650500901000   Bereler, boneler, takkeler, fesler ve benzerleri; örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya

keçelenmiş)



  

650500902000   Bereler, boneler, takkeler, fesler ve benzerleri; diğer maddelerden

  

650500903000   İnsan saçından saç fileleri

  

650500904000   Saç Fileleri (insan saçından olanlar hariç)

  

650500909000   Diğer maddelerden şapka ve başlıklar

  

6506                   Diğer başlıklar

  

650610               Koruyucu başlıklar

  

65061010           Plastikten koruyucu başlıklar

  

650610101000   Madenci başlıkları; plastikten

  

650610109000   Koruyucu başlıklar; plastikten, diğer

  

65061080           Diğer maddelerden koruyucu başlıklar

  

650610801000   Metalden madenci başlıkları

  

650610809000   Diğer maddelerden koruyucu başlıklar

  

650691               Kauçuktan/plastikten diğer başlıklar

  

65069100           Kauçuktan/plastikten diğer başlıklar

  

650691000000   Kauçuktan/plastikten diğer başlıklar

  

650699               Diğer maddelerden olan başlıklar

  

65069910           Şapka taslak ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden/yün ve kılın keçesinden başlık

  

650699100000   Şapka taslak ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden/yün ve kılın keçesinden başlık

  

65069990           Diğer maddelerden olan başlıklar

  

650699900000   Diğer maddelerden olan başlıklar

  



6507                   Başlıklara mahsus iç şerit, astar, kılıf, siperlik ve çene altı kayışları

  

650700               Başlıklara mahsus iç şerit, astar, kılıf, siperlik ve çene altı kayışları

  

65070000           Başlıklara mahsus iç şerit, astar, kılıf, siperlik ve çene altı kayışları

  

650700000011   Başlıklara mahsus iç şeritler

  

650700000019   Başlıklara mahsus, astarlar, kılıflar, siperlikler ve çene altı kayışları

  

66                       Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların

aksamı

  

6601                   Şemsiyeler (bahçe şemsiyeleri dahil)

  

660110               Bahçe şemsiyeleri vb. şemsiyeler

  

66011000           Bahçe şemsiyeleri vb. şemsiyeler

  

660110000000   Bahçe şemsiyeleri vb. şemsiyeler

  

660191               Şemsiye vb. şemsiyeleri (içiçe girebilen milleri olanlar)

  

66019100           Şemsiye vb. şemsiyeleri (içiçe girebilen milleri olanlar)

  

660191000000   Şemsiye vb. şemsiyeleri (içiçe girebilen milleri olanlar)

  

660199               Diğer şemsiyeler

  

66019920           Şemsiyeler ve güneş şemsiyeler (kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar)

  

660199200000   Şemsiyeler ve güneş şemsiyeler (kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar)

  

66019990           Şemsiye vb. şemsiyeler (diğer)

  

660199900000   Şemsiye vb. şemsiyeler (diğer)

  

6602                   Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri

  

660200               Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb.

  



66020000           Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb.

  

660200000000   Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb.

  

6603                   Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç için aksam, süs ve teferruat

  

660320               Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri

  

66032000           Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri

  

660320000000   Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri

  

660390               Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların aksam, süs ve teferruatı

  

66039010           Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların sap ve uçları

  

660390100000   Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların sap ve uçları

  

66039090           Şemsiye, baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb. aksamı

  

660390901000   Şemsiyelerin (bahçe şemsiyeleri dahil) aksamı

  

660390909000   Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb. aksamı

  

67                       Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından

eşya

  

6701                   Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler,ince tüyler ve bu maddelerden

mamul eşya

  

670100               Kuşların tüylü kısımları (kalın/ince tüyler vb. mamul eşya)

  

67010000           Kuşların tüylü kısımları (kalın/ince tüyler vb. mamul eşya)

  

670100000011   Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları

  

670100000012   Kuşların kalın/ince tüyleri

  

670100000013   Kuşların tüylü derileri, tüylü diğer kısımları ve tüylerinden mamul eşya

  

6702                   Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı ve bunlardan mamul eşya



  

670210               Yapma çiçek, yapraklı dal, meyve vb. aksamı (plastikten)

  

67021000           Yapma çiçek, yapraklı dal, meyve vb. aksamı (plastikten)

  

670210000011   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyve (plastikten)

  

670210000012   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveden mamul eşya (plastikten)

  

670210000015   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyvelerin aksamı (plastikten)

  

670290               Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler vb. aksamı (diğer maddelerden)

  

67029000           Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler vb. aksamı (diğer maddelerden)

  

670290000011   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler (diğer maddelerden)

  

670290000012   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyvelerden mamul eşya (diğer maddelerden)

  

670290000015   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyvelerin aksamı (diğer maddelerden)

  

6703                   İnsan saçı ile peruk benzeri eşya imali için kullanılan yün, hayvan kılı ve dokumaya

elverişli maddeler

  

670300               İnsan saçı, peruk vb. eşya imali için kullanılan dokumaya elverişli maddeler

  

67030000           İnsan saçı, peruk vb. eşya imali için kullanılan dokumaya elverişli maddeler

  

670300000011   Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel insan saçları

  

670300000019   Diğer insan saçları

  

6704                   İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruk,

sakal, kaşlar, kirpikler, perçemler

  

670411               Peruk (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  

67041100           Peruk (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  

670411000000   Peruk (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  



670419               Sakal, kaş, kirpik vb. (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  

67041900           Sakal, kaş, kirpik vb. (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  

670419000000   Sakal, kaş, kirpik vb. (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  

670420               İnsan saçı, sakal, kaş, kirpik vb. (insan saçından)

  

67042000           İnsan saçı, sakal, kaş, kirpik vb. (insan saçından)

  

670420000011   Peruk (insan saçından)

  

670420000019   Sakal, kaş, kirpik vb. (insan saçından)

  

670490               Peruk, sakal, kaş, kiprik vs. (diğer maddelerden)

  

67049000           Peruk, sakal, kaş, kiprik vs. (diğer maddelerden)

  

670490000011   Peruk (diğer maddelerden)

  

670490000019   Sakal, kaş, kirpik vb. (diğer maddelerden)

  

XIV                     TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR,

KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN

MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHER EŞYASI; METAL PARALAR

  

71                       İnciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller; taklit mücevherci eşyası; metal

paralar

  

7101                   Tabii inci ve kültür incileri

  

710110               Tabii inciler

  

71011000           Tabii inciler

  

710110000011   Tabii inciler (işlenmemiş olanlar)

  

710110000012   Tabii inciler (işlenmiş olanlar)

  

710121               Kültür incileri (işlenmemiş olanlar)

  



71012100           Kültür incileri (işlenmemiş olanlar)

  

710121000000   Kültür incileri (işlenmemiş olanlar)

  

710122               Kültür incileri (işlenmiş olanlar)

  

71012200           Kültür incileri (işlenmiş olanlar)

  

710122000000   Kültür incileri (işlenmiş olanlar)

  

7102                   Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)

  

710210               Elmaslar (tasnif edilmemiş olan)

  

71021000           Elmaslar (tasnif edilmemiş olan)

  

710210000000   Elmaslar (tasnif edilmemiş olan)

  

710221               Elmaslar (işlenmemiş/basit şekil. kesilmiş, yarılmış/yontulmuş, sanayide kullanılan)

  

71022100           Elmaslar (işlenmemiş/basit şekil. kesilmiş, yarılmış/yontulmuş, sanayide kullanılan)

  

710221000000   Elmaslar (işlenmemiş/basit şekil. kesilmiş, yarılmış/yontulmuş, sanayide kullanılan)

  

710229               Diğer elmaslar (sanayide kullanılan)

  

71022900           Diğer elmaslar (sanayide kullanılan)

  

710229000000   Diğer elmaslar (sanayide kullanılan)

  

710231               Elmaslar (işlenmemiş/basit şekilde kesilmiş, yarılmış vb, sanayide kullanılmayan)

  

71023100           Elmaslar (işlenmemiş/basit şekilde kesilmiş, yarılmış vb, sanayide kullanılmayan)

  

710231000000   Elmaslar (işlenmemiş/basit şekilde kesilmiş, yarılmış vb, sanayide kullanılmayan)

  

710239               Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan)

  

71023900           Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan)

  

710239000000   Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan)



  

7103                   Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar

  

710310               Kıymetli taşlar (elmas hariç) işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş

  

71031000           Kıymetli taşlar (elmas hariç) işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş

  

710310000011   Safir (işlenmemiş/basit bir şekilde kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

710310000012   Zümrüt (işlenmemiş/basit bir şekilde kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

710310000013   Yakut (rubi) (işlenmemiş/basit bir şekilde kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

710310000019   Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç) (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

710391               Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş)

  

71039100           Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş)

  

710391000011   Yakut (rubi) (başka şekilde işlenmiş)

  

710391000012   Safir (başka şekilde işlenmiş)

  

710391000013   Zümrüt (başka şekilde işlenmiş)

  

710399               Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka şekilde işlenmiş

  

71039900           Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka şekilde işlenmiş

  

710399000011   Akik taşları; başka şekilde işlenmiş

  

710399000019   Diğer kıymetli ve yarı kıymetli taşlar (elmas hariç) başka şekilde işlenmiş

  

7104                   Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar

  

710410               Piezo; elektrik kuvarsları

  

71041000           Piezo; elektrik kuvarsları

  

710410000000   Piezo; elektrik kuvarsları

  



710420               Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

71042000           Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

710420000000   Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

710490               Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar

  

71049000           Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar

  

710490000011   Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar; sanayide kullanılan

  

710490000019   Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar; diğer

  

7105                   Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

  

710510               Elmastan toz ve pudraları

  

71051000           Elmastan toz ve pudraları

  

710510000011   Elmastan toz ve pudraları; sanayide kullanılanlar

  

710510000019   Elmastan toz ve pudraları; diğer

  

710590               Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

  

71059000           Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

  

710590000011   Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz, pudraları; sanayide kul.

  

710590000019   Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz ve pudraları; diğer

  

7106                   Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra

halinde)

  

710610               Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) pudra halinde olanlar

  

71061000           Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) pudra halinde olanlar

  

710610000000   Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) pudra halinde olanlar

  



710691               Gümüş (ham)

  

71069100           Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); işlenmemiş

  

710691000000   Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); işlenmemiş

  

710692               Gümüş (yarı işlenmiş)

  

71069200           Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); yarı işlenmiş

  

710692000000   Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); yarı işlenmiş

  

7107                   Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)

  

710700               Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

71070000           Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

710700000011   İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller

  

710700000012   Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller

  

7108                   Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

  

710811               Altın (pudra halinde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

71081100           Altın (pudra halinde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

710811000000   Altın (pudra halinde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

710812               Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

71081200           Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

710812000000   Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

710813               Altın (diğer yarı işlenmiş şekilde)

  

71081310           Yarı işlenmiş altından çubuk, tel, profil, levha vb; para yerine kullanılmayan

  

710813100000   Yarı işlenmiş altından çubuk, tel, profil, levha vb; para yerine kullanılmayan



  

71081380           Yarı işlenmiş şekillerde diğer altın

  

710813800000   Yarı işlenmiş şekillerde diğer altın

  

710820               Altın (para yerine kullanılanlar)

  

71082000           Altın (para yerine kullanılanlar)

  

710820000000   Altın (para yerine kullanılanlar)

  

7109                   Altın kaplamalı gümüşler ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)

  

710900               Altın kaplamalı gümüş ve adi metal (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

71090000           Altın kaplamalı gümüş ve adi metal (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

710900000011   Altın kaplamalı gümüşler

  

710900000012   Altın kaplamalı adi metaller

  

7110                   Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)

  

711011               Platin (işlenmemiş/pudra halinde)

  

71101100           Platin (işlenmemiş/pudra halinde)

  

711011000000   Platin (işlenmemiş/pudra halinde)

  

711019               Platin (diğer)

  

71101910           Platin/platin alaşımından çubuk, tel, rofil, levha vs. kalın>%0.15mm

  

711019100011   Platin ve platin alaşımlarından teller; kalınlık >% 0, 15 mm

  

711019100012   Platinden çubuk, profil, levha vb halde platin & platin alaşımları; kalın>%0, 15mm

  

71101980           Diğer yarı işlenmiş platin

  

711019800000   Diğer yarı işlenmiş platin

  



711021               Paladyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

71102100           Paladyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

711021000000   Paladyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

711029               Paladyum (diğer)

  

71102900           Paladyum (diğer)

  

711029000000   Paladyum (diğer)

  

711031               Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

71103100           Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

711031000000   Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

711039               Rodyum (diğer)

  

71103900           Rodyum (diğer)

  

711039000000   Rodyum (diğer)

  

711041               İridyum, osmiyum ve rutenyum (işlenmemiş/pudra halinde olan)

  

71104100           İridyum, osmiyum ve rutenyum (işlenmemiş/pudra halinde olan)

  

711041000000   İridyum, osmiyum ve rutenyum (işlenmemiş/pudra halinde olan)

  

711049               İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer)

  

71104900           İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer)

  

711049000000   İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer)

  

7111                   Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)

  

711100               Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

71110000           Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)



  

711100000011   Platin kaplı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

711100000012   Platin kaplı gümüş (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

711100000013   Platin kaplı altın (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

7112                   Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri, artıkları

  

711230               Kıymetli metal/kıymetli metal bileşiklerini içeren küller

  

71123000           Kıymetli metal/kıymetli metal bileşiklerini içeren küller

  

711230000000   Kıymetli metal/kıymetli metal bileşiklerini içeren küller

  

711291               Altından olanlar (altın kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

71129100           Altından olanlar (altın kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

711291000000   Altından olan döküntü, artık vb. (altın kaplamalı metal)

  

711292               Platinden olanlar (platin kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

71129200           Platinden olanlar (platin kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

711292000000   Platinden olanlar (platin kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

711299               Diğer kıymetli metaller (kıymetli metallerle kaplamalıların döküntü, artık vb)

  

71129900           Diğer kıymetli metaller (kıymetli metallerle kaplamalıların döküntü, artık vb)

  

711299001000   Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları

  

711299009000   Diğer kıymetli metallerin/kıymetli metallerle kaplamalıların döküntü, artık vb

  

7113                   Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama

metallerden)

  

711311               Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

71131100           Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)



  

711311000011   Pırlantalı gümüşten mücevherci eşyası ve aksamı

  

711311000019   Gümüşten mücevherci eşyası ve aksamı; diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya

yaldızlanmış olsun olmasın

  

711319               Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası

  

71131900           Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası

  

711319000011   Altından mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711319000012   Pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı

  

711319000019   Diğ.kıymetli metallerden mücevher eşya, aksam; kıymetli metal kaplı/yaldızlı/değil

  

711320               Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamı

  

71132000           Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamı

  

711320000000   Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamı

  

7114                   Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama

metallerden)

  

711411               Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

71141100           Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711411000000   Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711419               Diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle kaplı/yaldızlı/değil)

  

71141900           Diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711419000011   Altından kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711419000019   Diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711420               Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı

  



71142000           Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı

  

711420000000   Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı

  

7115                   Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya

  

711510               Platinden gözenekli dokuma/ızgara şeklinde katalizörler

  

71151000           Platinden gözenekli dokuma/ızgara şeklinde katalizörler

  

711510000000   Platinden gözenekli dokuma/ızgara şeklinde katalizörler

  

711590               Kıymetli metallerden/kaplamalarından diğer eşya

  

71159000           Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplanmış metallerden diğer eşya

  

711590000021   Altından diğer eşya

  

711590000022   Gümüşten diğer eşya

  

711590000029   Diğer kıymetli metallerden veya kıymetli maddelerle kaplanmış metallerden diğer eşya

  

7116                   Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya

  

711610               Tabii inci/kültür incilerinden eşya

  

71161000           Tabii inci/kültür incilerinden eşya

  

711610000011   Tabii inciden kolyeler, bilezikler

  

711610000019   Tabii inciden diğer eşya

  

711610000021   Kültür incisinden kolyeler, bilezikler

  

711610000029   Kültür incisinden diğer eşya

  

711620               Tabii/yarı kıymetli (doğal, suni, sentetik) taşlardan eşya

  

71162011           Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan kolye, bilezik, diğer eşya; klipssiz, basit

  

711620110000   Sadece tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan kolye,bilezik,diğer eşya; klipssiz, basit

dizilmiş



  

71162080           Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan diğer eşya

  

711620800000   Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan diğer eşya

  

7117                   Taklit mücevherci eşyası

  

711711               Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler

  

71171100           Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler

  

711711000000   Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler

  

711719               Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya

  

71171900           Adi metallerden taklit mücevherci eşyası (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın)

  

711719001000   Bakırdan saat ve gözlük zinciri

  

711719009011   Camdan aksamı olan taklit mücevherci eşyası

  

711719009021   Altın, gümüş veya platinle kaplanmış olan taklit mücevherci eşyası

  

711719009029   Diğer kıymetli metallerle kaplanmış olan taklit mücevherci eşyası

  

711790               Diğer taklit mücevherci eşyası

  

71179000           Diğer taklit mücevherci eşyası

  

711790001000   Taklit mücevherci eşyası (plastik maddelerden ve camdan olan)

  

711790002000   Taklit mücevherci eşyası (ahşap olan)

  

711790003000   Taklit mücevherci eşyası (yontulmaya elverişli taşlardan olan)

  

711790004011   Taklit mücevherci eşyası (her nevi boynuzdan olan)

  

711790004012   Taklit mücevherci eşyası (mercandan olan)

  

711790004013   Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş bağadan olan)

  



711790004014   Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş fildişinden olan)

  

711790004015   Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş sedeften olan)

  

711790004016   Taklit mücevherci eşyası (işlenmiş kemikten olan)

  

711790004019   Taklit mücevherci eşyası (diğer hayvansal, bitkisel/mineral maddelerden olan)

  

711790005000   Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)

  

711790009000   Taklit diğer mücevherci eşyası

  

7118                   Metal paralar

  

711810               Tedavülde olmayan metal paralar (altın para hariç)

  

71181000           Tedavülde olmayan metal paralar (altın paralar hariç)

  

711810001000   Türk meskukatı (tedavülde olmayan metal paralar)

  

711810009000   Türk meskukatı dışında meskukat (tedavülde olmayan metal paralar)

  

711890               Diğer metal para

  

71189000           Diğer metal para

  

711890000000   Diğer metal para

  

XIX                     SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

  

93                       Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

  

9300                   Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları

  

930000               Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları

  

93000000           Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları

  

930000000000   Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları

  

9301                   Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)



  

930110               Topçu silahları (örneğin; toplar, obüsler ve havanlar)

  

93011000           Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar)

  

930110000000   Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar)

  

930120               Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri

  

93012000           Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri

  

930120000000   Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri

  

930190               Diğer harp silahları

  

93019000           Diğer harp silahları

  

930190000000   Diğer harp silahları

  

9302                   Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)

  

930200               Revolverler ve tabancalar

  

93020000           Revolverler ve tabancalar

  

930200000000   Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)

  

9303                   Diğer ateşli silahlar (spor için av tüfekleri ve diğer tüfekler, işaret fişeği, ok silahları,

hayvan için sürgülü silah)

  

930310               Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar

  

93031000           Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar

  

930310000000   Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar

  

930320               Spor, avcılık, hedef atışı için av tüfeği

  

93032010           Yivsiz, tek namlulu av, spor, atış tüfeği

  

930320100000   Yivsiz, tek namlulu av, spor, atış tüfeği



  

93032095           Yivsiz, çift namlulu spor, av/hedef için av tüfekleri

  

930320950000   Yivsiz, çift namlulu spor, av/hedef için av tüfekleri

  

930330               Diğer spor, av/hedef tüfekleri

  

93033000           Diğer spor, av/hedef tüfekleri

  

930330000000   Diğer spor, av/hedef tüfekleri

  

930390               Diğer ateşli silahlar

  

93039000           Diğer ateşli silahlar

  

930390000000   Diğer ateşli silahlar

  

9304                   Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07

pozisyonundakiler hariç)

  

930400               Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.)

  

93040000           Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.)

  

930400000000   Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.)

  

9305                   93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları

  

930510               Revolverler ve tabancaların aksam, parçaları

  

93051000           Revolverler ve tabancaların aksam, parçaları

  

930510000000   Revolverler ve tabancaların aksam, parçaları

  

930520               93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için aksam parça ve aksesuar

  

93052000           Diğer ürünlerden aksam parça ve aksesuar; 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için

  

930520001000   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan aksam parça ve aksesuar; 93.03 pozisyonlarında yer

alan tüfekler için

  



930520009000   Diğer ürünlerden aksam parça ve aksesuar; 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için

  

930591               Harp silahlarının (93.01 pozisyonundaki) aksam ve parçası

  

93059100           Harp silahlarının (93.01 pozisyonundaki) aksam ve parçası

  

930591000000   Harp silahlarının (93.01 pozisyonundaki) aksam ve parçası

  

930599               Ateşli silahlara ait diğer aksam; parçalar

  

93059900           Ateşli silahlara ait diğer aksam; parçalar

  

930599001000   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer tüfeklere ait diğ. aks. ve parçalar

  

930599009011   Diğer tüfeklere ait dipçik taslakları

  

930599009019   Ateşli silahlara ait diğer aksam; parçalar

  

9306                   Bomba, torpido, mayın, güdümlü mermiler vb harp mühimmatı vb aksam ve parçaları;

fişekler, mermi ve diğer mühimmat

  

930621               Av tüfeği için fişekler

  

93062100           Av tüfeği için fişekler

  

930621000000   Av tüfeği için fişekler

  

930629               Havalı silah kurşunları

  

93062900           Havalı silah kurşunları, av tüfeği fişeklerinin aksam parçaları

  

930629000000   Havalı silah kurşunları, av tüfeği fişeklerinin aksam parçaları

  

930630               Diğer fişekler vb. aksam, parçaları

  

93063010           Tabancaların aksam, parçası

  

930630101000   Harp silahlarının (hafif makineli tabancalar) ait aksam, parça

  

930630109000   Revolver ve tabancalara ait fişekler, aksam; parça

  



93063030           Harp silahlarına ait olan diğer mühimmat

  

930630300000   Harp silahlarına ait olan diğer mühimmat

  

93063090           Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları

  

930630900010   Fişekler; perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için

  

930630900090   Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları

  

930690               Silahlara ait mermiler ve mühimmat

  

93069010           Harp silahlara ait mermiler ve mühimmat

  

930690100000   Harp silahlara ait mermiler ve mühimmat

  

93069090           Diğer silahlara ait mermiler ve diğer mühimmat

  

930690900000   Diğer silahlara ait mermiler ve diğer mühimmat

  

9307                   Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve

bunların kın ve kılıfları

  

930700               Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları

  

93070000           Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları

  

930700000000   Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları

  

49                       Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı

metinler ve planlar

  

4901                   Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat

  

490110               Kitap, broşür, risale vb. matbua ayrı sayfalar halinde matbua

  

49011000           Kitap, broşür, risale vb. matbua ayrı sayfalar halinde matbua

  

490110001000   Türkçe basılmış okul kitapları (ayrı sayfalarda)

  

490110002011   Türk kültürü ile ilgili türkçe basılmış eserler (ayrı sayfalar halinde)



  

490110002012   Türk kültürü ile ilgili olmayan türkçe basılmış eserler (ayrı sayfalarda)

  

490110002019   Diğer türkçe basılmış eserler (ayrı sayfalar halinde)

  

490110003011   Okul, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar; yabancı dilde (ayrı sayfalarda)

  

490110003019   Yabancı dilde basılmış diğer kitaplar (ayrı sayfalar halinde)

  

490110003021   Periyodik olmayan mecmualar; yabancı dilde basılmış (ayrı sayfalar halinde)

  

490110009011   Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar; yabancı dilde (ayrı sayfalar halinde)

  

490110009019   Yabancı dilde basılmış diğerleri (ayrı sayfalar halinde)

  

490191               Sözlükler; ansiklopediler

  

49019100           Sözlükler; ansiklopediler

  

490191001011   Sözlükler; türkçe basılmış olanlar

  

490191001012   Ansiklopediler; türkçe basılmış olanlar

  

490191009011   Yabancı dillerde basılmış sözlükler

  

490191009012   Yabancı dillerde basılmış Ansiklopediler

  

490199               Diğer kitaplar, broşürler, risaleler vb matbuat

  

49019900           Diğer kitaplar, broşürler, risaleler vb matbuat

  

490199001000   Türkçe basılmış okul kitapları; diğer

  

490199002000   Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar

  

490199003000   Daktilo edilmiş metinler

  

490199004011   Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar; yabancı dilde basılmış

  

490199004019   Yabancı dilde basılmış diğer kitaplar

  



490199004021   Periyodik olmayan mecmualar; yabancı dilde basılmış

  

490199009000   Kitaplar, broşürler, risaleler vb matbuat

  

4902                   Gazeteler ve periyodik yayınlar

  

490210               Gazeteler ve periyodik yayınlar (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

49021000           Gazeteler ve periyodik yayınlar (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490210001000   Gazete ve periyodik yayınlar; türkçe basılmış (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490210002000   Her dilde moda mecmuaları (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490210003000   Gazete ve periyodik yayınlar; reklam amaçlı (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490210009011   Siyasi ve ticari gazeteler (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490210009012   Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490210009019   Diğer gazeteler ve periyodik yayınlar (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490290               Diğer gazete-periyodikler

  

49029000           Diğer gazete ve periyodik yayınlar

  

490290001000   Reklam amaçlı gazete ve periyodik yayınlar

  

490290002000   Türkçe basılmış gazete ve periyodik yayınlar

  

490290003000   Her dilde moda mecmuaları

  

490290009000   Diğer gazete ve periyodik yayınlar

  

4903                   Çocuklar için resimli albüm ve kitaplar

  

490300               Çocuklar için resimli albüm ve kitaplar

  

49030000           Çocuklar için resimli albüm ve kitaplar

  

490300001000   Çocuklar için resimli albüm/kitaplar, resim yapmaya/boyamaya mahsus; türkçe



  

490300009000   Çocuklar için resimli albüm/kitaplar, resim yapmaya/boyamaya mahsus; diğer

  

4904                   Müzik notaları

  

490400               Müzik notaları

  

49040000           Müzik notaları

  

490400000000   Müzik notaları

  

4905                   Matbu haritalar, hidrografik vb. haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planlarve

küreler dahil)

  

490510               Küreler

  

49051000           Küreler

  

490510000000   Küreler

  

490591               Kitap halinde haritalar

  

49059100           Kitap halinde haritalar

  

490591000011   Atlaslar; kitap halinde

  

490591000012   Topografya planları; kitap halinde

  

490591000013   Deniz haritaları; kitap halinde

  

490591000019   Her nevi matbu haritalar, duvar ve hidrografik/benzeri haritalar; kitap halinde

  

490599               Diğer matbu harita, hidrografik haritalar; topografya planları

  

49059900           Diğer matbu harita, hidrografik haritalar; topografya planları

  

490599000011   Duvar haritaları; diğer

  

490599000012   Atlaslar; diğer

  

490599000013   Topografya planları; diğer



  

490599000014   Deniz haritaları; diğer

  

490599000019   Her nevi matbu haritalar, duvar ve hidrografik/benzeri haritalar; diğer

  

4906                   Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri amaçlar için planlar ve

çizimler

  

490600               Plan, çizim, elle yazılmış metin, reproprodüksiyon vb. karbon kopyaları

  

49060000           Plan, çizim, elle yazılmış metin, reproprodüksiyon vb. karbon kopyaları

  

490600000000   Plan, çizim, elle yazılmış metin, reproprodüksiyon vb. karbon kopyaları

  

4907                   Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, çek defterleri, tahvil vb.

  

490700               Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, tahvil vs.

  

49070010           Posta, damga vb. pullar

  

490700100000   Posta, damga vb. pullar

  

49070030           Banknotlar

  

490700300000   Banknotlar

  

49070090           Hisse senedi, çek defterleri, tahvilat ve kıymetli evrak vs.

  

490700901000   Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak

  

490700909000   Damgalı kağıtlar; çek defterleri; senetler

  

4908                   Her nevi çıkartmalar

  

490810               Cam üzerine tatbik edilen çıkartmalar

  

49081000           Cam üzerine tatbik edilen çıkartmalar

  

490810000000   Cam üzerine tatbik edilen çıkartmalar

  

490890               Her nevi diğer çıkartmalar



  

49089000           Her nevi diğer çıkartmalar

  

490890000000   Her nevi diğer çıkartmalar

  

4909                   Basılı veya resimli kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler vb

  

490900               Basılı/resimli kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler vb

  

49090000           Kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları

  

490900001100   Resimli kartpostallar

  

490900001200   Reklam kartpostalları

  

490900001900   Diğer matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler, teşekkür kartları

  

4910                   Matbu her türlü takvim

  

491000               Matbu her türlü takvim

  

49100000           Matbu her türlü takvim

  

491000000000   Matbu her türlü takvim

  

4911                   Basılı diğer yayınlar, resimler, fotoğraflar

  

491110               Ticari reklam yayınları, kataloglar

  

49111010           Ticari kataloglar

  

491110100000   Ticari kataloglar

  

49111090           Ticari reklam yayınları vb.

  

491110900000   Ticari reklam yayınları vb.

  

491191               Resim, gravür ve fotoğraflar

  

49119100           Resim, gravür ve fotoğraflar

  



491191001011   Eğitim ve öğretimle ilgili resimler

  

491191001012   Eğitim ve öğretimle ilgili Gravürler

  

491191001013   Eğitim ve öğretimle ilgili Fotoğraflar

  

491191009000   Eğitim ve öğretimle ilgili olmayan resimler,gravürler ve fotoğraflar

  

491199               Diğer basılı eşya

  

49119900           Diğer basılı eşya

  

491199001011   Planlar ve levhalar; eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar

  

491199001012   Yabancı dilde her nevi kataloglar, prospektüsler; eğitim ve öğretim ile ilgili

  

491199001019   Diğer matbu yayınlar; eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar

  

491199009000   Diğer matbu yayınlar; eğitim ve öğretim ile ilgili olmayanlar

  

50                       İpek

  

5001                   İpek böceği kozaları (çekilmeye elverişli)

  

500100               İpek böceği kozaları (çekilmeye elverişli)

  

50010000           İpek böceği kozaları (çekilmeye elverişli)

  

500100000000   İpek böceği kozaları (çekilmeye elverişli)

  

5002                   İpek; ham (bükülmemiş)

  

500200               İpek; ham (bükülmemiş)

  

50020000           İpek; ham (bükülmemiş)

  

500200000000   İpek; ham (bükülmemiş)

  

5003                   İpek döküntüleri (bozuk koza, ditme ve iplik döküntüleri)

  

500300               İpek döküntüleri (bozuk koza, ditme ve iplik döküntüleri)



  

50030000           İpek döküntüleri (bozuk koza, ditme ve iplik döküntüleri)

  

500300000018   İpek döküntüleri; ditme suretiyle elde edilen döküntüler

  

500300000029   Diğer İpek döküntüleri;çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri

  

5004                   İpek iplik (döküntü ipliği hariç) (toptan)

  

500400               İpek iplik (döküntü ipliği hariç) (toptan)

  

50040010           İpek iplik, ağarmamış, temizlenmiş/ağarmış (toptan)

  

500400100011   İpek iplik; tamamı ipekten, ağarmamış, temizlenmiş/ağarmış (toptan)

  

500400100019   İpek iplik; diğer, ağarmamış, temizlenmiş/ağarmış (toptan)

  

50040090           İpek iplik (toptan)

  

500400900011   İpek iplik; tamamen ipekten, diğer (toptan)

  

500400900019   İpek iplik; diğer (toptan)

  

5005                   İpek döküntülerden elde edilen iplikler(toptan)

  

500500               İpek iplik; döküntülerden elde edilen (toptan)

  

50050010           İpek iplik; döküntülerden elde edilen; temizlenmiş (toptan)

  

500500100011   İpek ipliği; tamamen ipekten; ağartılmamış, temizlenmiş/ağartılmış (toptan)

  

500500100019   İpek ipliği; diğer, ağartılmamış, temizlenmiş/ağartılmış (toptan)

  

50050090           İpek iplik; döküntülerden; diğer şekillerde işlenmiş (toptan)

  

500500900011   İpek iplik; tamamen ipek döküntüsünden; diğer şekillerde işlenmiş (toptan)

  

500500900019   İpek iplik; diğer ipek döküntüsünden; diğer şekillerde işlenmiş (toptan)

  

5006                   İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende)

  



500600               İpek iplik; döküntülerinden iplikler (perakende)

  

50060010           İpek iplik (perakende)

  

500600100011   İpek iplik; saf (perakende)

  

500600100019   İpek iplik; diğer (perakende)

  

50060090           Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina

  

500600901000   Misina (perakende)

  

500600909011   Şap ipliği (perakende)

  

500600909012   Buret ipliği (perakende)

  

5007                   İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat

  

500710               Buretten mensucat

  

50071000           Buretten mensucat

  

500710000011   Buretten mensucat; el tezgahlarında dokunanlar

  

500710000019   Buretten mensucat; diğer

  

500720               Diğer mensucat;ipek-döküntüsü=>%85 ağırlık, buret hariç

  

50072011           Krepler; ağartılmış/ağartılmamış, temizlenmiş (ipek oranı >= %85)

  

500720110000   Krepler; ağartılmış/ağartılmamış, temizlenmiş (ipek oranı >= %85)

  

50072019           Diğer krepler (ipek oranı >= %85)

  

500720190000   Diğer krepler (ipek oranı >= %85)

  

50072021           Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden daha ileri bir işlem

görmemiş) (ipek oranı >= %85)

  

500720210000   Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden daha ileri bir işlem

görmemiş) (ipek oranı >= %85)



  

50072031           Bez ayağı (düz dokunmuş) (ipek oranı >= %85)

  

500720310000   Bez ayağı (düz dokunmuş) (ipek oranı >= %85)

  

50072039           Diğer mensucat (ipek oranı >=%85)

  

500720390000   Diğer mensucat (ipek oranı >=%85)

  

50072041           Seyrek dokunmuş diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

500720410000   Seyrek dokunmuş diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

50072051           Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

500720510000   Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

50072059           Boyanmış diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

500720590000   Boyanmış diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

50072061           Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyen farklı ipliklerden mensucat (ipek

oranı= > %85)

  

500720610000   Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyen farklı ipliklerden mensucat (ipek

oranı= > %85)

  

50072069           Farklı ipliklerden diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

500720690000   Farklı ipliklerden diğer mensucat (ipek oranı >= %85)

  

50072071           Baskılı diğer mensucat (ipek oranı= > %85)

  

500720710000   Baskılı diğer mensucat (ipek oranı= > %85)

  

500790               Diğer ipek mensucat

  

50079010           İpekli kumaş (ağarmamış, temiz/ağarmış ipek <% 85)

  

500790100000   Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış mensucat (ipek oranı < %85)

  



50079030           İpekli kumaş (boyanmış, ipek <% 85)

  

500790300000   Boyanmış mensucat (ipek oranı < %85)

  

50079050           İpekli kumaş (renkli ipliklerden, ipek <% 85)diğer

  

500790500000   Farklı ipliklerden diğer mensucat (ipek oranı < %85)

  

50079090           İpekli kumaş (baskılı, ipek <% 85)diğer

  

500790900000   Baskılı diğer mensucat (ipek oranı < %85)

  

51                       Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

  

5101                   Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış)

  

510111               Yapağı; kırkma

  

51011100           Yapağı; kırkma

  

510111001000   Yapağı; kırkma, merinos

  

510111002000   Yapağı; kırkma, kirli şevyot

  

510111009000   Yapağı; kırkma, diğerleri

  

510119               Yapağı; diğerleri

  

51011900           Yapağı; diğerleri

  

510119001000   Yapağı; merinos, diğer

  

510119002000   Yapağı; kirli şevyot, diğer

  

510119009000   Yapağı; diğer, diğerleri

  

510121               Yün; kırkma (yıkanmış)

  

51012100           Yün; kırkma (yıkanmış)

  

510121001000   Kırkma yün, yıkanmış; merinos (karbonize edilmemiş)



  

510121009000   Kırkma yün, yıkanmış; diğer(karbonize edilmemiş):

  

510129               Diğer yünler (yıkanmış)

  

51012900           Diğer yünler (yıkanmış)

  

510129001000   Diğer merinos yünleri; yıkanmış(karbonize edilmemiş):

  

510129009000   Diğer yünlerin diğerleri yıkanmış (karbonize edilmemiş):

  

510130               Yünler (karbonize edilmiş)

  

51013000           Yünler (karbonize edilmiş)

  

510130000000   Yünler (karbonize edilmiş)

  

5102                   İnce veya kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)

  

510211               Kaşmir keçisi kılları (kardesiz/taranmamış)

  

51021100           Kaşmir keçisi kılları (kardesiz/taranmamış)

  

510211001000   Kaşmir keçisi kılı; şapka fötrü imaline mahsus (kardesiz, taranmamış)

  

510211009000   Keşmir keçisi kılı; diğer (kardesiz, taranmamış)

  

510219               İnce hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)

  

51021910           Ankara tavşanı kılı (kardesiz/taranmamış)

  

510219101000   Ankara tavşanı kılı; şapka fötrü imaline mahsus (kardesiz, taranmamış)

  

510219109000   Ankara tavşanı kılı; diğer (kardesiz, taranmamış)

  

51021930           Alpaka, lama ve vikunya kılı (taranmamış)

  

510219301000   Alpaka, lama, vikunya kılı; şapka fötrü için (kardesiz, taranmamış)

  

510219309000   Alpaka, lama, vikunya kılı; diğer (kardesiz, taranmamış)

  



51021940           Yak, deve, ankara, tibet, kaşmir vb. keçilerin kılı (taranmamış)

  

510219401000   Yak, deve, ankara, tibet vb.keçi kılı; şapka fötrü imaline mahsus (kardesiz, taranmamış)

  

510219409011   I. oğlak kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409012   II. oğlak kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409013   I. tiftik (ince tiftik) (kardesiz, taranmamış)

  

510219409014   İyi tiftik (kardesiz, taranmamış)

  

510219409015   Sıra tiftik (kardesiz, taranmamış)

  

510219409016   Kastamonu keçisi kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409017   Konya dağ keçisi kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409018   Konya ova keçisi kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409021   Çengelli tiftik (kardesiz, taranmamış)

  

510219409022   Yıkanmış tiftik (kardesiz, taranmamış)

  

510219409023   İnce keçi kılı (kıl altı) (kardesiz, taranmamış)

  

510219409024   Yak kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409025   Deve kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409026   Kaşmir kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219409029   Diğer keçi kılları (kardesiz, taranmamış)

  

51021990           Tavşan (ank.hariç)kunduz, m.sıçanı kılı (kardesiz, taranmamış)

  

510219901000   Tavşan (ank.hariç) kunduz, m.sıçanı kılı; ş.fötrü için; kardesiz, taranmamış

  

510219909000   Tavşan (ank.hariç) kunduz, m.sıçanı kılı; diğ. (kardesiz, taranmamış)

  

510220               Kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)



  

51022000           Kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)

  

510220001000   Kaba hayvan kılları; şapka fötrü için (kardesiz, taranmamış)

  

510220009011   Adi keçi kılı; diğer (kardesiz, taranmamış)

  

510220009019   Diğer kaba hayvan kılları (kardesiz, taranmamış)

  

5103                   Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (ditme hariç)

  

510310               Yün/ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri

  

51031010           Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmemiş)(ditme suretiyle

elde edilenler hariç):

  

510310100000   Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmemiş)(ditme suretiyle

elde edilenler hariç):

  

51031090           Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmiş)(ditme suretiyle elde

edilenler hariç):

  

510310900000   Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmiş)(ditme suretiyle elde

edilenler hariç):

  

510320               Yün/ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri

  

51032000           Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri

  

510320000010   Yün ve ince hayvan kıllarının iplik döküntüleri

  

510320000021   Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri,iplik döküntüleri

hariç(karb.edilmemiş)(ditme suretiyle elde ed. hariç):

  

510320000022   Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri,iplik döküntüleri hariç(karb.edilmiş)(ditme

suretiyle elde ed. hariç):

  

510330               Kaba hayvan kılı döküntüleri

  

51033000           Kaba hayvan kılı döküntüleri(iplik döküntüleri dahil)(ditme suretiyle elde edilenler hariç):

  



510330000000   Kaba hayvan kılı döküntüleri(iplik döküntüleri dahil)(ditme suretiyle elde edilenler hariç):

  

5104                   Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri

  

510400               Yün, ince/kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri

  

51040000           Yün, ince/kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri

  

510400000011   Şodi ve mungo

  

510400000019   Ditme suretiyle elde edilen diğer döküntüler

  

5105                   Yün, ince veya kaba hayvan kılları (kardeli/taranmış)

  

510510               Kardeli yünler

  

51051000           Kardeli yünler

  

510510000011   Merinos yünü; kardeli

  

510510000019   Diğer yünler; kardeli

  

510521               Yığın halinde taranmış; yün, yün topsları

  

51052100           Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler; yığın halinde taranmış

  

510521000000   Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler; yığın halinde taranmış

  

510529               Diğer şekilde taranmış

  

51052900           Diğer yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler

  

510529000000   Diğer yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler

  

510531               Kaşmir keçisi kılı (kardeli/taranmış)

  

51053100           Kaşmir keçisi kılı (kardeli/taranmış)

  

510531000000   Kaşmir keçisi kılı (kardeli/taranmış)

  

510539               İnce hayvan kılı (kardeli/taranmış)



  

51053900           Diğer ince hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):

  

510539000000   Diğer ince hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):

  

510540               Kaba hayvan kılları; kardeli/taranmış

  

51054000           Kaba hayvan kılları; kardeli/taranmış

  

510540000000   Kaba hayvan kılları; kardeli/taranmış

  

5106                   Kardeli (strayhgarn) yün iplikleri (toptan)

  

510610               Yün iplikler;yün=>%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

51061010           Yün ipliği; kardeli, ağartılmamış, yün =>%85 (toptan)

  

510610100000   Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; ağartılmamış, yün > %85

  

51061090           Yün ipliği; kardeli, diğer, yün =>%85 (toptan)

  

510610900000   Diğer karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; yün > %85

  

510620               Yün iplikler;yün<%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

51062010           Yün ipliği; kardeli, yün+ince hay.kılı=>%85, toptan

  

510620100000   Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; yün < %85

  

51062091           Yün ipliği; kardelenmiş, ağartılmamış, yün <%85 (toptan)

  

510620910000   Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; ağartılmamış, yün < %85

  

51062099           Yün ipliği; kardelenmiş, diğer, yün <%85 (toptan)

  

510620990000   Diğer karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri; yün < %85

  

5107                   Taranmış yün (kamgarn) iplikleri

  

510710               Yün iplikler; taranmış, yün=>%85 (perakende)

  



51071010           Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün=>%85 (perakende)

  

510710100000   Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün=>%85 (perakende)

  

51071090           Yün iplikler; ağartılmış, taranmış, yün=>%85 (perakende)

  

510710900000   Yün iplikler; ağartılmış, taranmış, yün=>%85 (perakende)

  

510720               Yün iplikler; yün<%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

51072010           Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85 (perakende)

  

510720100000   Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85 (perakende)

  

51072030           Yün iplikler; diğer, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85 (perakende)

  

510720300000   Yün iplikler; diğer, taranmış, yün+ince hay.kılı=>%85 (perakende)

  

51072051           Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık (perakende)

  

510720510000   Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık (perakende)

  

51072059           Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık (perakende)

  

510720590000   Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, sentetik lif karışık (perakende)

  

51072091           Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, diğer şekilde karışık (perakende)

  

510720910000   Yün iplikler; ağartılmamış, taranmış, yün<%85, diğer şekilde karışık (perakende)

  

51072099           Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, diğer şekilde karışık (perakende)

  

510720990000   Yün iplikler; diğer, taranmış, yün<%85, diğer şekilde karışık (perakende)

  

5108                   İnce hayvan kılından iplikler (karde edilmiş ve taranmış) (toptan)

  

510810               İnce kıldan kardeli, taranmış iplikler

  

51081010           Hayvan kılından diğ.iplik; ağartılmamış, kardeli (toptan)

  

510810100000   İnce hayvan kıllarından iplikler; ağartılmamış, karde edilmiş, perakende satış için



  

51081090           Hayvan kılından diğer iplikler; diğer, kardeli (toptan)

  

510810900000   İnce hayvan kıllarından diğer iplikler; karde edilmiş, perakende satış için

  

510820               Taranmış ince kıldan iplikler (toptan)

  

51082010           Hayvan kılından diğ.iplik; ağartılmamış, taranmış (toptan)

  

510820100000   İnce hayvan kıllarından iplikler; ağartılmamış, taranmış, perakende satış için

  

51082090           Hayvan kılından diğ.iplik; diğer, taranmış (toptan)

  

510820900000   İnce hayvan kıllarından diğer iplikler; taranmış, perakende satış için

  

5109                   Yün ve ince kıldan iplikler (perakende)

  

510910               Yün/ince hayvan kılından iplikler;yün+ince kıl=>%85 ağırlık

  

51091010           Hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, top/çile, 125gr<ağırlık<=500gr

  

510910100011   Yünden iplikler; yün+ince hay.kıl=>%85, top/çile halinde, 125gr<ağırlık<=500gr

  

510910100012   İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, top/çile, 125gr<ağırlık<=500gr

  

51091090           Hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, diğer perakende halde

  

510910900011   Yünden iplikler; yün+ince hay.kıl=>%85, diğer perakende halde

  

510910900012   İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl=>%85, diğer perakende halde

  

510990               Yün/ince hayvan kılından iplikler;yün+ince kıl<%85 ağırlık

  

51099000           İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl<%85, diğer perakende halde

  

510990000000   İnce hayvan kılından iplik; yün+ince kıl<%85, diğer perakende halde

  

5110                   Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler

  

511000               Kaba hayvan kıllarından/at kılından iplikler

  



51100000           Kaba hayvan kıllarından/at kılından iplikler

  

511000001000   Kaba hayvan kıllarından/at kılından iplikler (perakende)

  

511000009000   Kaba hayvan kıllarından/at kılından iplikler (toptan)

  

5111                   Kardeli yün ve ince kıldan dokunmuş mensucat

  

511111               Dokunmuş mensucat (m2=<300 gr, kardeli yün/ince kıl=>%85 ağırlık)

  

51111100           Dokunmuş mensucat (m2=<300 gr, kardeli yün/ince kıl=>%85 ağırlık)

  

511111001000   Elastiki mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer, m2<=300gr)

  

511111009000   Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl=>%85, diğer, m2<=300gr)

  

511119               Dokunmuş mensucat (m2>300 gr, kardeli yün/ince kıl=>%85 ağırlık)

  

51111900           Dokunmuş mensucat (m2>300 gr, kardeli yün/ince kıl=>%85 ağırlık)

  

511119001000   Elastiki mensucat (kardeli (strayhgarn), yün+ince kıl=>%85, diğer, m2 > 300gr)

  

511119009000   Diğer mensucat (kardeli (strayhgarn), yün+ince kıl=>%85, diğer, m2 > 300gr)

  

511120               Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl<%85, sentetik, suni filament karışık)

  

51112000           Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl<%85, sentetik, suni filament karışık)

  

511120001000   Diğer mensucat (elastik, kardeli yün+ince kıl<%85, sentetik ve suni fil.karışık)

  

511120009000   Diğer mensucat (diğer, kardeli yün+ince kıl<%85, sentetik, suni filament karışık)

  

511130               Sadece suni-sentetik devamsız liflerle yün vb dokumalar

  

51113010           Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl<%85, m2<300gr, sent.+suni devamsız lifli)

  

511130101000   Diğer mensucat (elast, kardeli yün+ince kıl<%85, m2=<300gr, sent+suni devamsız lifli)

  

511130109000   Diğer mensucat (diğ, kardeli yün+ince kıl<%85, m2=<300gr, sent.+suni devamsız lifli)

  

51113080           Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl<%85, m2>300gr, sent.+suni devamsız lifli)



  

511130801000   Diğ.mensucat (elastiki, kardeli (strayhgarn), yün+ince kıl<%85, m2 >300gr, sent.+suni

devamsız lifli)

  

511130809000   Diğ.mensucat (diğer, kardeli (strayhgarn), yün+ince kıl<%85, m2 >300gr, sent.+suni

devamsız lifli)

  

511190               Diğer kardeli yünlü ince kıllı dokumalar

  

51119010           Diğer mensucat (kardeli yün +ince kıl<%85, ipek>%10)

  

511190101000   Diğer mensucat (elastiki, kardeli yün +ince kıl<%85, ipek>%10)

  

511190109000   Diğer mensucat (diğer, kardeli yün +ince kıl<%85, ipek>%10)

  

51119091           Diğer mensucat (kardeli yün +ince kıl<%85, m2<300gr, ipek >%10)

  

511190911000   Diğer mensucat (elastiki, kardeli yün +ince kıl, m2=<300gr, ipek >%10)

  

511190919000   Diğer mensucat (diğer, kardeli yün +ince kıl, m2=<300gr, ipek >%10)

  

51119098           Diğer mensucat (kardeli yün +ince kıl<%85, m2>300gr, ipek >%10)

  

511190981000   Diğer mensucat (elastiki, kardeli (strayhgarn), yün +ince kıl<%85, m2 >300gr, ipek >% 10)

  

511190989000   Diğer mensucat (diğer, kardeli (strayhgarn), yün +ince kıl<%85, m2 >300gr, ipek >% 10)

  

5112                   Taranmış yünden veya ince hayvan kılından dokumalar

  

511211               Dokunmuş mensucat (m2ağır=<200 gr) yün/ince kıl=>%85 ağırlık

  

51121100           Dokunmuş mensucat (m2ağır=<200 gr) yün/ince kıl=>%85 ağırlık

  

511211001000   Elastiki mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer, m2<=200gr)

  

511211009000   Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl=>%85, diğer, m2<=200gr)

  

511219               Dokunmuş mensucat (m2ağır>200 gr) yün/ince kıl=>%85

  

51121900           Dokunmuş mensucat (m2ağır>200 gr) yün/ince kıl=>%85

  



511219001000   Diğer elastiki mensucat (taranmış (kamgarn), yün+ince kıl>=%85, m2 >200gr)

  

511219009000   Diğer mensucat (taranmış (kamgarn), yün+ince kıl>=%85, m2 >200gr)

  

511220               Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, sent.+suni devamsız lifli)

  

51122000           Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, sent.+suni devamsız lifli)

  

511220001000   Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85, sentetik+suni lif karışık)

  

511220009000   Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, sent.+suni devamsız lifli)

  

511230               Suni-sentetik devamsız liflerle karışık yünlü vb dokumalar

  

51123010           Diğ.mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2=<200gr)sent+suni devamsız lifli)

  

511230101000   Diğ.mensucat (elast, taranmış yün+ince kıl<%85, m2=<200gr) sent+suni devamsız lifli)

  

511230109000   Diğ.mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, m2=<200gr) sent+suni devamsız lifli)

  

51123080           Diğ.mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2 > 200gr)sent+suni devamsız lifli)

  

511230801000   Diğ.mensucat (elast, taranmış (kamgarn), yün+ince kıl<%85, m2 >200gr) sent+suni

devamsız lifli)

  

511230809000   Diğ.mensucat (diğer, taranmış (kamgarn), yün+ince kıl<%85, m2 >200gr) sent+suni

devamsız lifli)

  

511290               Taranmış yün, ince kıldan diğer dokumalar

  

51129010           Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, ipek >% 10)

  

511290101000   Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85, ipek >% 10)

  

511290109000   Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, ipek >% 10)

  

51129091           Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2 =< 200gr)

  

511290911000   Diğer mensucat (elastiki, taranmış yün+ince kıl<%85, m2 =< 200 gr)

  

511290919000   Diğer mensucat (diğer, taranmış yün+ince kıl<%85, m2 =< 200gr)



  

51129098           Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, m2 > 200gr)

  

511290981000   Diğer mensucat (elastiki, taranmış (kamgarn), yün+ince kıl<%85, m2 >200 gr)

  

511290989000   Diğer mensucat (diğer, taranmış (kamgarn), yün+ince kıl<%85, m2 >200gr)

  

5113                   Kaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat

  

511300               Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat

  

51130000           Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat

  

511300001000   Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat; elastiki

  

511300009011   At kılından mensucat; diğer

  

511300009012   Adi keçi kılından mensucat; diğer

  

511300009019   Diğer kaba hayvan kılından mensucat

  

52                       Pamuk

  

5201                   Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

  

520100               Pamuk (kardesiz, taranmamış)

  

52010010           Pamuk; hidrofil/ağartılmış (kardesiz, penyesiz)

  

520100100000   Pamuk; hidrofil/ağartılmış (kardesiz, penyesiz)

  

52010090           Pamuk; diğerleri (kardesiz, penyesiz)

  

520100900000   Pamuk; diğerleri (kardesiz, penyesiz)

  

5202                   Pamuk döküntüleri

  

520210               Pamuk ipliği döküntüsü

  

52021000           Pamuk ipliği döküntüsü

  



520210000011   Üstüpü; pamuk ipliği döküntüsü

  

520210000019   Diğer pamuk ipliği döküntüleri

  

520291               Pamuk ditme sonucu döküntüler

  

52029100           Pamuk ditme sonucu döküntüler

  

520291000011   Penye telefi; ditme suretiyle elde edilen

  

520291000012   Tarak telefi; ditme suretiyle elde edilen

  

520291000013   Üstüpü; ditme suretiyle elde edilen

  

520291000019   Ditme suretiyle elde edilen diğer pamuk döküntüleri

  

520299               Pamuk döküntüleri, diğer

  

52029900           Pamuk döküntüleri, diğer

  

520299000011   Üstüpü; diğer

  

520299000012   Tarak telefi; diğer şekilde elde edilen

  

520299000013   Penye telefi; diğer şekilde elde edilen

  

520299000018   Diğer pamuk döküntüleri

  

5203                   Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)

  

520300               Pamuk (kardeli/penyeli)

  

52030000           Pamuk (kardeli/penyeli)

  

520300000000   Pamuk (kardeli/penyeli)

  

5204                   Pamuktan dikiş ipliği

  

520411               Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =>% 85) (toptan)

  

52041100           Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =>% 85) (toptan)



  

520411000000   Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =>% 85) (toptan)

  

520419               Pamuktan dikiş ipliği (pamuk <% 85) (toptan)

  

52041900           Pamuktan dikiş ipliği (pamuk <% 85) (toptan)

  

520419000000   Pamuktan dikiş ipliği (pamuk <% 85) (toptan)

  

520420               Pamuktan dikiş ipliği (perakende)

  

52042000           Pamuktan dikiş ipliği (perakende)

  

520420000011   Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =>% 85) (perakende)

  

520420000012   Pamuktan dikiş ipliği (pamuk <% 85) (perakende)

  

5205                   Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak

satıIacak haIe getirilmemiş)

  

520511               Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pam=>%85, dtex=>714.29; toptan)

  

52051100           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(dteks>=714,29)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520511000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(dteks>=714,29)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520512               Pamuk ipliği (tekkat, penyesiz, pam=>%85, 232.56=<dtex<714.29; toptan)

  

52051200           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(232,56=<dteks<714,29,

)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520512000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(232,56=<dteks<714,29,

)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520513               Pamuk ipliği (tekkat, penysiz, pam=>%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

52051300           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(192,31=<dteks<232,56,

)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520513000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(192,31=<dteks<232,56,

)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)



  

520514               Pamuk ipliği (tekkat, penyesiz, pam=>%85, dtex<192.31; toptan)

  

52051400           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(125=<dteks<192,31 )(pamuk>=%85)(52<metrik

no=<80)

  

520514000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(125=<dteks<192,31 )(pamuk>=%85)(52<metrik

no=<80)

  

520515               Tek kat ipliği (125 desitekten az, metrik no>80

  

52051510           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(83,33=<dteks<125)(pamuk>=%85)(80<metrik

no=<120)

  

520515100000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(83,33=<dteks<125)(pamuk>=%85)(80<metrik

no=<120)

  

52051590           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(dteks<83,33)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

  

520515900000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmemiş lif.)(dteks<83,33)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

  

520521               Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pamuk=>%85, dtex=>714.29; toptan)

  

52052100           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(dteks>=714,29)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520521000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(dteks>=714,29)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520522               Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

52052200           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(232,56=<dteks<714,29,

)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520522000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(232,56=<dteks<714,29,

)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520523               Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 192.31<=dtex<232.56; toptan)

  

52052300           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(192,31=<dteks<232,56,

)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520523000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(192,31=<dteks<232,56,

)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)



  

520524               Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 125<=dtex<192.31; toptan)

  

52052400           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(125=<dteks<192,31 )(pamuk>=%85)(52<metrik

no=<80)

  

520524000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(125=<dteks<192,31 )(pamuk>=%85)(52<metrik

no=<80)

  

520526               Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 106.38<=dtex<125; toptan)

  

52052600           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(106,38=<dteks<125)(pamuk>=%85)(80<metrik

no=<94)

  

520526000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(106,38=<dteks<125)(pamuk>=%85)(80<metrik

no=<94)

  

520527               Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 83.33<=dtex<106.38; toptan)

  

52052700           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(83,33=<dteks<106,38)(pamuk>=%85)(94<metrik

no=<120)

  

520527000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(83,33=<dteks<106,38)(pamuk>=%85)(94<metrik

no=<120)

  

520528               Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pamuk=>%85, dtex<83.33, toptan)

  

52052800           Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(dteks<83)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

  

520528000000   Tek kat pamuk ipliği;(penyelenmiş lif.)(dteks<83)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

  

520531               Pamuk ipliği; bükülü (penyesiz, desitex 714, 29 ve fazla, met.no<14)

  

52053100           Pamuk ipliği; bükülü (penyesiz, desitex 714, 29 ve fazla, met.no<14)

  

520531001000   Balıkağı ipliği;(>=714,29,çok katlı /katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520531002000   Diğer ağ ipliği ( >=714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  



520531009000   Diğer iplik;(>=714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520532               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 232.56<=dtex<714.29)

  

52053200           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 232.56<=dtex<714.29)

  

520532001000   Balıkağı ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520532002000   Diğer ağ ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520532009000   Diğer iplik(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520533               pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 192.31<=dtex<232.56)

  

52053300           pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 192.31<=dtex<232.56)

  

520533001000   Balıkağı ipliği(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520533002000   Diğer ağ ipliği(192,31=<dteks<232,56 , çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520533009000   Diğer iplik(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520534               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 125<=dtex<192.31)

  

52053400           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 125<=dtex<192.31)

  

520534001000   Balıkağı ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(52<metrik no=<80)

  

520534002000   Diğer ağ ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(52<metrik no=<80)

  

520534009000   Diğer iplik(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(52<metrik no=<80)



  

520535               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, dtex<125)

  

52053500           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, dtex<125)

  

520535001000   Balıkağı ipliği(<125diteks, çokkat /katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(metrik no>80)

  

520535002000   Diğer ağ ipliği(<125 dteks,çokkat /katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(metrik no>80)

  

520535009000   Diğer iplik(<125dteks, çokkat/katlı bükülü)(tekkat iplikt.)

(penyelenmemiş)(pamuk>=%85)(metrik no>80)

  

520541               Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pamuk=>%85, dtex=>714.29)

  

52054100           Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pamuk=>%85, dtex=>714.29)

  

520541001000   Balıkağı ipliği(>=714,29 dteks, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520541002000   Diğer ağ ipliği(>=714,29 dteks çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520541009000   Diğer iplik(>=714,29 dteks çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(metrik no=<14)

  

520542               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 232.56<=dtex<714.29)

  

52054200           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 232.56<=dtex<714.29)

  

520542001000   Balıkağı ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520542002000   Diğer ağ ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520542009000   Diğer iplik(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(14<metrik no=<43)

  

520543               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 192.31<=dtex<232.56)



  

52054300           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 192.31<=dtex<232.56)

  

520543001000   Balıkağı ipliği(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520543002000   Diğer ağ ipliği(192,31=<dteks<232,56 , çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520543009000   Diğer iplik(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(43<metrik no=<52)

  

520544               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 125<=dtex<192.31)

  

52054400           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 125<=dtex<192.31)

  

520544001000   Balıkağı ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(52<metrik no=<80)

  

520544002000   Diğer ağ ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(52<metrik no=<80)

  

520544009000   Diğer iplik(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(52<metrik no=<80)

  

520546               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 106.38<=dtex<125)

  

52054600           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 106.38<=dtex<125)

  

520546001000   Balıkağı ipliği(106,38=<dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(80<metrik no=<94)

  

520546002000   Diğer ağ ipliği(106,38=<dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(80<metrik no=<94)

  

520546009000   Diğer iplik(106,38=<dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(80<metrik no=<94)

  

520547               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 83.33<=dtex<106.38)

  

52054700           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 83.33<=dtex<106.38)



  

520547001000   Balıkağı ipliği(83,33=<dteks<106,38, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(94<metrik no=<120)

  

520547002000   Diğer ağ ipliği(83,33=<dteks<106,38, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(94<metrik no=<120)

  

520547009000   Diğer iplik(83,33=<dteks<106,38, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(94<metrik no=<120)

  

520548               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, dtex<83.33)

  

52054800           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, dtex<83.33)

  

520548001000   Balıkağı ipliği(dteks<83,33 ,çokkat /katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

  

520548002000   Diğer ağ ipliği(dteks<83,33 ,çokkat /katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

  

520548009000   Diğer iplik(dteks<83,33 ,çokkat /katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk>=%85)(metrik no>120)

  

5206                   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler) (perakende

satış için hazırlanmamış)

  

520611               Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

52061100           Pamuk ipliği(tek kat, penyesiz,pamuk<%85, dtex>=714.29;) (dikiş ipliği hariç)(metrik

no=<14)

  

520611000000   Pamuk ipliği(tek kat, penyesiz,pamuk<%85, dtex>=714.29;) (dikiş ipliği hariç)(metrik

no=<14)

  

520612               Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

52061200           Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 232.56=<dtex<714.29;)(dikiş ipliği

hariç)(14<metrik no=<43)

  

520612000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 232.56=<dtex<714.29;)(dikiş ipliği

hariç)(14<metrik no=<43)



  

520613               Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 192.31<=dtex<232.56; toptan)

  

52061300           Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 192.31=<dtex<232.56; )(dikiş ipliği

hariç)(43<metrik no=<52)

  

520613000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 192.31=<dtex<232.56; )(dikiş ipliği

hariç)(43<metrik no=<52)

  

520614               Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 125<=dtex<192.31; toptan)

  

52061400           Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 125=<dtex<192.31;)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520614000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 125=<dtex<192.31;)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520615               Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex<125; toptan)

  

52061500           Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex<125;)(dikiş ipliği hariç)(metrik no>80)

  

520615000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex<125;)(dikiş ipliği hariç)(metrik no>80)

  

520621               Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

52062100           Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex>=714.29;)(dikiş ipliği hariç)(metrik

no=<14)

  

520621000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex>=714.29;)(dikiş ipliği hariç)(metrik

no=<14)

  

520622               Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

52062200           Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 232.56=<dtex<714.29; )(dikiş ipliği

hariç)(14<metrik no=<43)

  

520622000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 232.56=<dtex<714.29; )(dikiş ipliği

hariç)(14<metrik no=<43)

  

520623               Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 192.31<=dtex<232.56; toptan)

  



52062300           Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 192.31=<dtex<232.56;)(dikiş ipliği

hariç)(43<metrik no=<52)

  

520623000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 192.31=<dtex<232.56;)(dikiş ipliği

hariç)(43<metrik no=<52)

  

520624               Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 125<=dtex<192.31; toptan)

  

52062400           Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 125=<dtex<192.31;)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520624000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 125=<dtex<192.31;)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520625               Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk dtex<125; toptan)

  

52062500           Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex<125;)(dikiş ipliği hariç)(metrik no>80)

  

520625000000   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex<125;)(dikiş ipliği hariç)(metrik no>80)

  

520631               Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pa<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

52063100           Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pa<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

520631001000   Balıkağı ipliği(dteks>=714,29,çokkat /katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no=<14)

  

520631002000   Diğer ağ ipliği(dteks>=714,29,çokkat /katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no=<14)

  

520631009000   Diğer iplik(dteks>=714,29,çokkat /katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk< %85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no=<14)

  

520632               Pamuk ipliği (röt/kab, penyelenmiş, pa<%85, 232.56=<dtex<714.29; toptan)

  

52063200           Pamuk ipliği (röt/kab, penyelenmiş, pa<%85, 232.56=<dtex<714.29; toptan)

  

520632001000   Balıkağı ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(14<metrik no=<43)

  

520632002000   Diğer ağ ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(14<metrik no=<43)



  

520632009000   Diğer iplik(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(14<metrik no=<43)

  

520633               Pamuk ipliği (röt/kab, penmemiş, pa<%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

52063300           Pamuk ipliği (röt/kab, penmemiş, pa<%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

520633001000   Balıkağı ipliği(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(43<metrik no=<52)

  

520633002000   Diğer ağ ipliği (192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(43<metrik no=<52)

  

520633009000   Diğer iplik(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(43<metrik no=<52)

  

520634               Pamuk ipliği (rotor/kable, penmemiş, pa<%85, 125<dtex=<192.31; toptan)

  

52063400           Pamuk ipliği (rotor/kable, penmemiş, pa<%85, 125<dtex=<192.31; toptan)

  

520634001000   Balıkağı ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(52<metrik no=<80)

  

520634002000   Diğer ağ ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(52<metrik no=<80)

  

520634009000   Diğer iplik(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520635               Pamuk ipliği (röt/kab, penyesiz, pa<%85, <125; toptan)

  

52063500           Pamuk ipliği (röt/kab, penyesiz, pa<%85, <125; toptan)

  

520635001000   Balıkağı ipliği(dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no>80)

  

520635002000   Diğer ağ ipliği(dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no>80)

  

520635009000   Diğer iplik(dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(penyesiz)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no>80)



  

520641               Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pam<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

52064100           Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pam<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

520641001000   Balıkağı ipliği(dteks>=714,29, çokkat /katlı bükülü)(penyelenmiş)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(metrik no=<14)

  

520641002000   Diğer ağ ipliği (dteks>=714,29, çokkat /katlı bükülü)(penyelenmiş)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(metrik no=<14)

  

520641009000   Diğer iplik(dteks>=714,29, çokkat /katlı bükülü)(penyelenmiş)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no=<14)

  

520642               Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

52064200           Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

520642001000   Balıkağı ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(14<metrik no=<43)

  

520642002000   Diğer ağ ipliği(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(14<metrik no=<43)

  

520642009000   Diğer iplik(232,56=<dteks<714,29, çokkat/katlı bükülü)(penyesi)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(14<metrik no=<43)

  

520643               Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pam<%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

52064300           Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pam<%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

520643001000   Balıkağı ipliği(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(43<metrik no=<52)

  

520643002000   Diğer ağ ipliği (192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş

ipliği hariç)(43<metrik no=<52)

  

520643009000   Diğer iplik(192,31=<dteks<232,56, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(43<metrik no=<52)

  

520644               Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, 125=<dtex<192.31; toptan)



  

52064400           Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, 125=<dtex<192.31; toptan)

  

520644001000   Balıkağı ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520644002000   Diğer ağ ipliği(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520644009000   Diğer iplik(125=<dteks<192,31, çokkat/katlı bükülü)(penyeli)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(52<metrik no=<80)

  

520645               Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, dtex<125; toptan)

  

52064500           Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, dtex<125; toptan)

  

520645001000   Balıkağı ipliği(dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(penyelenmiş)(pamuk<%85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no>80)

  

520645002000   Diğer ağ ipliği(dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(penyelenmiş)(pamuk < %85)(dikiş ipliği

hariç)(metrik no>80)

  

520645009000   Diğer iplik(dteks<125, çokkat/katlı bükülü)(tekkat

iplikt.)(penyelenmiş)(pamuk<%85)(dikiş ipliği hariç)(metrik no>80)

  

5207                   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)

  

520710               Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) pamuk=>%85 (perakende)

  

52071000           Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) pamuk=>%85 (perakende)

  

520710000000   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) pamuk=>%85 (perakende)

  

520790               Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) diğer, pamuk<%85 (perakende)

  

52079000           Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) diğer, pamuk<%85 (perakende)

  

520790000000   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) diğer, pamuk<%85 (perakende)

  

5208                   Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı

200 gr. ı geçmeyenler)



  

520811               Pamuk men (bez ayağı, m2<=100gr, pam=>%85) ağarmamış

  

52081110           Bandaj,sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan

mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmamış)m2=<100 gr

  

520811100000   Bandaj,sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan

mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmamış)m2=<100 gr

  

52081190           Pamuk men (dokuma, bez ayağı, m2<=100gr, pam=>%85)ağarmamış

  

520811901000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmamış)m2=<100 gr

  

520811909100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85)(ağartılmamış)m2=<100 gr

  

520811909200   Fasonesiz bez ayağı;(pamuk>=%85)(ağartılmamış)m2=<100 gr

  

520812               Pamuk men (bez ayağı;ağarmamış, m2>100gr, pamuk=>%85)

  

52081216           Pamuk men (en<=165cm, bez a, 100<m2<=130gr, pa=>%85) ağarmamış

  

520812161000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmamış, 100gr<m2=<130gr, en=<165cm

  

520812169100   Fasoneli bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmamış, 100gr<m2=<130gr, en=<165cm

  

520812169200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmamış, (100gr<m2=<130gr), en=<165cm

  

52081219           Pamuk men (en>165cm, bez a, 100<m2<=130gr, pa=>%85) ağarmamış

  

520812191000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmamış, 100gr<m2=<130gr, en>165cm

  

520812199100   Fasoneli bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmamış, 100gr<m2=<130gr, en>165cm

  

520812199200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmamış, (100gr<m2=<130gr), en>165cm

  

52081296           Pamuk men (en<=165cm, bez a, 130<m2<=200gr, pa=>%85) ağarmamış

  

520812961000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmamış, m2 >130gr, en=<165cm

  

520812969100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85) ağartılmamış, m2 >130gr, en=<165cm

  



520812969200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmamış, m2 >130gr, en=<165cm

  

52081299           Pamuk men (en>165cm, bez a, 130<m2<=200gr, pa=>%85) ağarmamış

  

520812991000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmamış, m2 >130gr, en>165cm

  

520812999100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85) ağartılmamış, m2 >130gr, en>165cm

  

520812999200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmamış, m2 >130gr, en>165cm

  

520813               Pamuk men (3lü/4lü dimi, en>165cm, pa=>%85) ağarmamış

  

52081300           Pamuk men (3lü/4lü dimi, en>165cm, pa=>%85) ağarmamış

  

520813001000   Elastiki mensucat; ağartılmamış,(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520813009100   Fasoneli bez ayağı; ağartılmamış,(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520813009200   Fasonesiz bez ayağı; ağartılmamış,(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520819               Pamuk men (diğer, en>165cm, pa=>%85) ağarmamış

  

52081900           Pamuk men (diğer, en>165cm, pa=>%85) ağarmamış

  

520819001000   Elastiki diğer mensucat;,(pamuk>=%85) ağartılmamış

  

520819009100   Fasoneli diğer mensucat;,(pamuk>=%85) ağartılmamış

  

520819009200   Fasonesiz diğer mensucat; ,(pamuk>=%85)ağartılmamış

  

520821               Pamuk men (bez a, m2=<100gr, pa=>%85) ağarmış

  

52082110           Bandaj,sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan

mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmış)m2=<100 gr

  

520821100000   Bandaj,sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan

mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmış)m2=<100 gr

  

52082190           Pamuk men (dokuma, bez a, m2=<100gr, pam=>%85) ağartılmış

  

520821901000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85)(ağartılmış)m2=<100 gr



  

520821909100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85)(ağartılmış)m2=<100 gr

  

520821909200   Fasonesiz bez ayağı;(pamuk>=%85)(ağartılmış)m2=<100 gr

  

520822               Pamuk men (düz dokuma;ağartılmış, m2>100gr, pamuk=>%85)

  

52082216           Pamuk men (bez a, en<=165cm, 100<m2<=130gr, pam=>%85) ağartılmış

  

520822161000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmış, 100gr<m2=<130gr, en=<165cm

  

520822169100   Fasoneli bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmış, 100gr<m2=<130gr, en=<165cm

  

520822169200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmış, (100gr<m2=<130gr), en=<165cm

  

52082219           Pamuk men (bez a, en>165cm, m2>100gr, pam=>%85) ağartılmış

  

520822191000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmış, 100gr<m2=<130gr, en>165cm

  

520822199100   Fasoneli bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmış, 100gr<m2=<130gr, en>165cm

  

520822199200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmış, (100gr<m2=<130gr), en>165cm

  

52082296           Pamuk men (bez a, en<=165cm, m2>130, pam=>%85) ağartılmış

  

520822961000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmış, m2 >130gr, en=<165cm

  

520822969100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85) ağartılmış, m2 >130gr, en=<165cm

  

520822969200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmış, m2 >130gr, en=<165cm

  

52082299           Pamuk men (bez a, en>165cm, m2>130, pam=>%85) ağartılmış

  

520822991000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) ağartılmış, m2 >130gr, en>165cm

  

520822999100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85) ağartılmış, m2 >130gr, en>165cm

  

520822999200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85) ağartılmış, m2 >130gr, en>165cm

  

520823               Pamuk men (3lü/4lü dimi, pam=>%85) ağartılmış

  



52082300           Pamuk men (3lü/4lü dimi, pam=>%85) ağartılmış

  

520823001000   Elastiki mensucat; ağartılmış,(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520823009100   Fasoneli bez ayağı; ağartılmış,(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520823009200   Fasonesiz bez ayağı; ağartılmış,(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520829               Pamuk men (diğer, pamuk=>%85) ağartılmış

  

52082900           Pamuk men (diğer, pamuk=>%85) ağartılmış

  

520829001000   Elastiki diğer mensucat;,(pamuk>=%85) ağartılmış

  

520829009100   Fasoneli diğer mensucat;,(pamuk>=%85) ağartılmış

  

520829009200   Fasonesiz diğer mensucat; ,(pamuk>=%85)ağartılmış

  

520831               Pamuk men (bez a, boyalı, m2=<100gr, pamuk=>%85)

  

52083100           Pamuk men (bez a, boyalı, m2=<100gr, pamuk=>%85)

  

520831001000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85)(Boyanmış)m2=<100 gr

  

520831009100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85)(Boyanmış)m2=<100 gr

  

520831009200   Fasonesiz bez ayağı;(pamuk>=%85)(Boyanmış)m2=<100 gr

  

520832               Pamuk men (düz dokuma;m2>100gr, pamuk=>%85) boyalı

  

52083216           Pamuk men (en=<165cm, bez a, boyalı, 100<m2=<130gr, pa=>%85)

  

520832161000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) (Boyanmış), 100gr<m2=<130gr, en=<165cm

  

520832169100   Fasoneli bez ayağı; (pamuk>=%85) (Boyanmış) 100gr<m2=<130gr, en=<165cm

  

520832169200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85)(Boyanmış)100gr<m2=<130gr), en=<165cm

  

52083219           Pamuk men (en>165cm, bez a, boyalı, 100<m2=<130gr, pa=>%85)

  

520832191000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85)(Boyanmış)100gr<m2=<130gr, en>165cm



  

520832199100   Fasoneli bez ayağı; (pamuk>=%85) (Boyanmış)100gr<m2=<130gr, en>165cm

  

520832199200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85)(Boyanmış) (100gr<m2=<130gr), en>165cm

  

52083296           Pamuk men (en<=165cm, bez a, boyalı, m2>130gr, pa=>%85)

  

520832961000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85) (Boyanmış), m2 >130gr, en=<165cm

  

520832969100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85)(Boyanmış) m2 >130gr, en=<165cm

  

520832969200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85)v m2 >130gr, en=<165cm

  

52083299           Pamuk men (en>165cm, bez a, boyalı, m2>130gr, pa=>%85)

  

520832991000   Elastiki mensucat;(pamuk>=%85)(Boyanmış) m2 >130gr, en>165cm

  

520832999100   Fasoneli bez ayağı;(pamuk>=%85) (Boyanmış) m2 >130gr, en>165cm

  

520832999200   Fasonesiz bez ayağı; (pamuk>=%85)(Boyanmış), m2 >130gr, en>165cm

  

520833               Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, m2<=200gr, pa=>%85)

  

52083300           Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520833001000   Elastiki mensucat; (Boyanmış)(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520833009100   Fasoneli bez ayağı; (Boyanmış),(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520833009200   Fasonesiz bez ayağı;(Boyanmış)(pamuk>=%85) 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil)

  

520839               Pamuk men (diğer, boyalı, m2<=200gr, pa=>%85)

  

52083900           Pamuk men (diğer, boyalı, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520839001000   Elastiki diğer mensucat;,(pamuk>=%85) (Boyanmış)

  

520839009100   Fasoneli diğer mensucat;,(pamuk>=%85)(Boyanmış)

  

520839009200   Fasonesiz diğer mensucat; ,(pamuk>=%85)(Boyanmış)

  



520841               Pamuk men (bez a, renkli ipliklerden, m2<=100gr, pa=>%85)

  

52084100           Pamuk men (bez a, renkli ipliklerden, m2<=100gr, pa=>%85)

  

520841001000   Elastiki mensucat;,(pamuk>=%85) farklı renkteki ipliklerden, m2=<100 gr

  

520841009100   Fasoneli bez ayağı; ,(pamuk>=%85)farklı renkteki ipliklerden, m2=<100 gr

  

520841009200   Fasonesiz bez ayağı;,(pamuk>=%85) farklı renkteki ipliklerden, m2=<100 gr

  

520842               Pamuk men (bez a, renkli ipliklerden, 100<m2<=200gr, pa=>%85)

  

52084200           Pamuk men (bez a, renkli ipliklerden, 100<m2<=200gr, pa=>%85)

  

520842001000   Elastiki mensucat;,(pamuk>=%85) farklı renkteki ipliklerden, m2 >100gr

  

520842009100   Fasoneli bez ayağı;,(pamuk>=%85) farklı renkteki ipliklerden, m2>100 gr

  

520842009200   Fasonesiz bez ayağı;,(pamuk>=%85) farklı renkteki ipliklerden, m2>100 gr

  

520843               Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli ipliklerden, m2<=200gr, pa=>%85)

  

52084300           Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli ipliklerden, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520843001000   Elastiki mensucat;,(pamuk>=%85) farklı renkteki ipliklerden, 3'lü veya 4'lü dimi (kırık

dimi dahil)

  

520843009100   Fasoneli bez ayağı; ,(pamuk>=%85)farklı renkteki ipliklerden, 3'lü veya 4'lü dimi (kırık

dimi dahil)

  

520843009200   Fasonesiz bez ayağı; ,(pamuk>=%85) farklı renkteki ipliklerden, 3'lü veya 4'lü dimi (kırık

dimi dahil)

  

520849               Pamuk men (diğer, renkli ipliklerden, m2<=200gr, pa=>%85)

  

52084900           Pamuk men (diğer, renkli ipliklerden, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520849001000   Elastiki diğer mensucat; ,(pamuk>=%85)farklı renkteki ipliklerden

  

520849009100   Fasoneli diğer mensucat; farklı renkteki ipliklerden

  



520849009200   Fasonesiz diğer mensucat; ,(pamuk>=%85)farklı renkteki ipliklerden

  

520851               Pamuk men (baskı, bez ayağı, m2<=100gr, pa=>%85)

  

52085100           Pamuk men (baskı, bez ayağı, m2<=100gr, pa=>%85)

  

520851001000   Elastiki mensucat;,(pamuk>=%85) baskılı, m2=<100 gr

  

520851009100   Fasoneli bez ayağı;,(pamuk>=%85) baskılı, m2=<100 gr

  

520851009200   Fasonesiz bez ayağı;,(pamuk>=%85) baskılı, m2=<100 gr

  

520852               Pamuk men (düz dokuma; m2>100gr, pamuk=>%85) baskılı

  

52085200           Pamuk men (düz dokuma; m2>100gr, pamuk=>%85) baskılı

  

520852001000   Elastiki mensucat; ,(pamuk>=%85)( bez ayağı, m2 >100gr, baskılı)

  

520852009100   Fasoneli bez ayağı;,(pamuk>=%85) baskılı, m2>100 gr

  

520852009200   Fasonesiz bez ayağı;,(pamuk>=%85) baskılı, m2>100 gr

  

520859               Pamuk men (diğer baskı, diğer, m2<=200gr, pa=>%85)

  

52085910           Pamuk men (3'lü veya 4'lü dimi) (diğer baskı, diğer, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520859101000   Diğer elastiki mensucat;(3'lü veya 4'lü dimi) (basklıı, pa>=%85)

  

520859109100   Fasoneli diğer mensucat;(pamuk>=%85)diğer baskılı,

  

520859109200   Fasonesiz diğer mensucat;(pamuk>=%85)diğer baskılı,

  

52085990           Pamuk men, diğer (diğer baskı, diğer, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520859901000   Diğer mensucat; diğer elastiki, diğer baskı, pa>=%85)

  

520859909100   Diğer fasoneli mensucat; diğer elastiki, diğer baskı, pa>=%85)

  

520859909200   Diğer fasonesiz mensucat; diğer elastiki, diğer baskı, pa>=%85)

  

5209                   Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200

gr. ı geçenler)



  

520911               Pamuk men (bez ayağı, ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

52091100           Pamuk men (bez ayağı, ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520911001000   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520911009100   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520911009200   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520912               Pamuk men (3lü/4lü dimi ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

52091200           Pamuk men (3lü/4lü dimi ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520912001000   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, 3'lü veya 4'lü dimi

  

520912009100   Ağartılmamış diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520912009200   Ağartılmamış diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520919               Pamuk men (diğer, ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

52091900           Pamuk men (diğer, ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520919001000   Diğer ağartılmamış men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520919009100   Diğer ağartılmamış men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520919009200   Diğer ağartılmamış men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520921               Pamuk men (bezayağı, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

52092100           Pamuk men (bezayağı, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520921001000   Ağartılmış bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520921009100   Ağartılmış bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520921009200   Ağartılmış bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  



520922               Pamuk men (3lü/4lü dimi, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

52092200           Pamuk men (3lü/4lü dimi, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520922001000   Ağartılmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520922009100   Ağartılmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520922009200   Ağartılmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520929               Pamuk men (diğer, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

52092900           Pamuk men (diğer, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520929001000   Ağartılmış diğer mensucat; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520929009100   Ağartılmış diğer mensucat; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520929009200   Ağartılmış diğer mensucat; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520931               Pamuk men (bez ayağı, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

52093100           Pamuk men (bez ayağı, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520931001000   Boyanmış bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520931009100   Boyanmış bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520931009200   Boyanmış bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520932               Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

52093200           Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520932001000   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520932009100   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520932009200   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520939               Pamuk men (diğer, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)



  

52093900           Pamuk men (diğer, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520939001000   Diğer mensucat; boyanmış, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520939009100   Diğer mensucat; boyanmış, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520939009200   Diğer mensucat; boyanmış, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520941               Pamuk men (bezayağı, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

52094100           Pamuk men (bezayağı, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

520941001000   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520941009100   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520941009200   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520942               Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

52094200           Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

520942001000   Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520942009100   Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520942009200   Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520943               Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

52094300           Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

520943001000   Farklı renkteki ipliklerden menSUCAT; 3'lü veya 4'lü dimiden, pamuk oranı =>%85, m2 >

200 gr, elastiki

  

520943009100   Farklı renkteki ipliklerden men; 3'lü veya 4'lü dimiden, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr,

fasoneli

  

520943009200   Farklı renkteki ipliklerden men; 3'lü veya 4'lü dimiden, pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr,

fasonesiz



  

520949               Pamuk men (diğer; m2>200gr, pamuk=>%85, renkli iplikten)

  

52094900           Pamuk men (diğer; m2>200gr, pamuk=>%85, renkli iplikten)

  

520949001000   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520949009100   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520949009200   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520951               Pamuk men (baskı, diğer dokuma, bez ayağı, m2>200gr, pa=>%85)

  

52095100           Pamuk men (baskı, diğer dokuma, bez ayağı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520951001000   Baskılı bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520951009100   Baskılı bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520951009200   Baskılı bez ayağı; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520952               Pamuk men (baskı, diğer dokuma, 3lü/4lü dimi, m2>200gr, pa=>%85)

  

52095200           Pamuk men (baskı, diğer dokuma, 3lü/4lü dimi, m2>200gr, pa=>%85)

  

520952001000   Baskılı 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520952009100   Baskılı 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520952009200   Baskılı 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  

520959               Pamuk men (diğer dokuma, diğer, m2>200gr, pa=>%85)

  

52095900           Pamuk men (diğer dokuma, diğer, m2>200gr, pa=>%85)

  

520959001000   Baskılı diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, elastiki

  

520959009100   Baskılı diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasoneli

  

520959009200   Baskılı diğer men; pamuk oranı =>%85, m2 > 200 gr, fasonesiz

  



5210                   Pamuklu mensucat (pamuk oranı <% 85 sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2.

ağırlığı <=200 gr)

  

521011               Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85 ağarmamış)

  

52101100           Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85 ağarmamış)

  

521011001000   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521011009100   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521011009200   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521019               Pamuk men (en>165cm, diğer, ağarmamış, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

52101900           Pamuk men (en>165cm, diğer, ağarmamış, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521019001000   Ağartılmamış diğer men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521019009100   Ağartılmamış diğer men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521019009200   Ağartılmamış diğer men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521021               Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85) ağartılmış

  

52102100           Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85) ağartılmış

  

521021001000   Ağartılmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521021009100   Ağartılmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521021009200   Ağartılmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521029               Pamuk men (diğer, en>165cm, ağarmış, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

52102900           Pamuk men (diğer, en>165cm, ağarmış, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521029001000   Ağartılmış diğer men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521029009100   Ağartılmış diğer men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  



521029009200   Ağartılmış diğer men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521031               Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85, boyanmış)

  

52103100           Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85, boyanmış)

  

521031001000   Boyanmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521031009100   Boyanmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521031009200   Boyanmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521032               Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

52103200           Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521032001000   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521032009100   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521032009200   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521039               Pamuk men (diğer, boyalı, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

52103900           Pamuk men (diğer, boyalı, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521039001000   Boyanmış diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521039009100   Boyanmış diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521039009200   Boyanmış diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521041               Pamuk men (bez ayağı, renkli iplik, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

52104100           Pamuk men (bez ayağı, renkli iplik, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521041001000   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521041009100   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521041009200   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz



  

521049               Pamuk men (diğer, renkli iplik, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

52104900           Pamuk men (diğer, renkli iplik, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521049001000   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521049009100   Farklı renkteki ipliklerden diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr,

fasoneli

  

521049009200   Farklı renkteki ipliklerden diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr,

fasonesiz

  

521051               Pamuk men (bez ayağı, baskılı, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

52105100           Pamuk men (bez ayağı, baskılı, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521051001000   Baskılı bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521051009100   Baskılı bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521051009200   Baskılı bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

521059               Pamuk men (diğer, baskılı, +sun/sentetik, m2<=200gr, pa<%85)

  

52105900           Pamuk men (diğer, baskılı, +sun/sentetik, m2<=200gr, pa<%85)

  

521059001000   Baskılı diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, elastiki

  

521059009100   Baskılı diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasoneli

  

521059009200   Baskılı diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2< 200 gr, fasonesiz

  

5211                   Pamuklu mensucat (pamuk oranı < % 85 olan sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup

m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler)

  

521111               Pamuk men (bezayağı, ağarmamış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52111100           Pamuk men (bezayağı, ağarmamış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521111001000   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki



  

521111009100   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521111009200   Ağartılmamış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521112               Pamuk men (3lü/4lü dimi ağarmamış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52111200           Pamuk men (3lü/4lü dimi ağarmamış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521112001000   Ağartılmamış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521112009100   Ağartılmamış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521112009200   Ağartılmamış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521119               Pamuk men (diğer ağarmamış, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

52111900           Pamuk men (diğer ağarmamış, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

521119001000   Ağartılmamış diğer mensucat; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521119009100   Ağartılmamış diğer mensucat; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521119009200   Ağartılmamış diğer mensucat; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521120               Pamuk men (ağartılmış, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

52112000           Pamuk men (ağartılmış, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

521120001000   Ağartılmış men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521120009100   Ağartılmış men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521120009200   Ağartılmış men; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521131               Pamuk men (bez ayağı, boyalı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52113100           Pamuk men (bez ayağı, boyalı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521131001000   Boyanmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  



521131009100   Boyanmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521131009200   Boyanmış bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521132               Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52113200           Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521132001000   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521132009100   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521132009200   Boyanmış 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521139               Pamuk men (diğer, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

52113900           Pamuk men (diğer, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

521139001000   Boyanmış diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521139009100   Boyanmış diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521139009200   Boyanmış diğer mensucat; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521141               Pamuk men (bezayağı, renkli iplik, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52114100           Pamuk men (bezayağı, renkli iplik, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521141001000   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521141009100   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521141009200   Farklı renkteki ipliklerden bez ayağı; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521142               Pamuk men (denim, renkli iplikten, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52114200           Pamuk men (denim, renkli iplikten, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521142001000   Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521142009100   Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli



  

521142009200   Farklı renkteki ipliklerden denim; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521143               Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli iplik, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52114300           Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli iplik, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521143001000   Farklı renkteki ipliklerden 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr,

elastiki

  

521143009100   Farklı renkteki ipliklerden 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr,

fasoneli

  

521143009200   Farklı renkteki ipliklerden 3'lü veya 4'lü dimi; pamuklu, pamuk oranı<%85, m2> 200 gr,

fasonesiz

  

521149               Diğer dokuma (m2>200gr, pamuk<%85, suni-sentetik, renkli iplik)

  

52114910           Pamuk men (jakar, renkli iplikten, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521149101000   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, jakarlı, fasoneli

  

521149102000   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, jakarlı, fasonesiz

  

52114990           Pamuk men (diğer, renkli iplikten, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521149901000   Farklı renkteki ipliklerden diğer men;Diğerleri; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521149909100   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; Diğerleri; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521149909200   Farklı renkteki ipliklerden diğer men; Diğerleri; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521151               Pamuk men (fasonesiz, bez ayağı, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52115100           Pamuk men (fasonesiz, bez ayağı, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521151001000   Baskılı bez ayağı; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521151009100   Baskılı bez ayağı; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521151009200   Baskılı bez ayağı; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz



  

521152               Pamuk men (3lü/4lü dimi, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52115200           Pamuk men (3lü/4lü dimi, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521152001000   Baskılı 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521152009100   Baskılı 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521152009200   Baskılı 3'lü veya 4'lü dimi; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

521159               Pamuk men (diğer, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

52115900           Pamuk men (diğer, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521159001000   Baskılı diğer men; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, elastiki

  

521159009100   Baskılı diğer men; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasoneli

  

521159009200   Baskılı diğer men; pamuk oranı<%85, m2> 200 gr, fasonesiz

  

5212                   Diğer pamuklu mensucat:

  

521211               Pamuk men (m2<= 200gr. ağarmamış)

  

52121110           Pamuk men (diğer, keten karışık, ağarmamış, m2<=200gr

  

521211101000   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521211109100   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521211109200   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52121190           Pamuk men (diğer karışık, ağarmamış, m2<=200gr

  

521211901000   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521211909100   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521211909200   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  



521212               Pamuk men (m2=<200gr, ağartılmış)

  

52121210           Pamuk men (keten karışık, ağartılmış, m2<=200gr)

  

521212101000   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521212109100   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521212109200   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52121290           Pamuk men (diğer karışık, ağartılmış, m2<=200gr

  

521212901000   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521212909100   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521212909200   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  

521213               Pamuk men (m2=<200gr, boyanmış)

  

52121310           Pamuk men (keten karışık, boyalı, m2<=200gr)

  

521213101000   Boyanmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521213109100   Boyanmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521213109200   Boyanmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52121390           Pamuk men (diğer karışık, boyalı, m2<=200gr

  

521213901000   Boyanmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521213909100   Boyanmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521213909200   Boyanmış diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  

521214               Pamuk men (m2=<200gr, renkli iplikten

  

52121410           Pamuk men (keten karışık, renkli iplik, m2<=200gr)

  

521214101000   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki



  

521214109100   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521214109200   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar,

fasonesiz

  

52121490           Pamuk men (diğer karışık, renkli iplik, m2<=200gr

  

521214901000   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar,

elastiki

  

521214909100   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar,

fasoneli

  

521214909200   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar,

fasonesiz

  

521215               Pamuk men (m2=<200gr, baskılı)

  

52121510           Pamuk men (diğer baskı, keten karışık, m2<=200gr)

  

521215101000   Baskılı diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521215109100   Baskılı diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521215109200   Baskılı diğer pamuklu men; m2<200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52121590           Pamuk men (diğer baskı, diğer karışık, m2<=200gr)

  

521215901000   Baskılı diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521215909100   Baskılı diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521215909200   Baskılı diğer pamuklu men; m2<200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  

521221               Pamuk men (m2=<200gr ağarmamış)

  

52122110           Pamuk men (keten karışık, ağarmamış, m2>200gr)

  

521221101000   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  



521221109100   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521221109200   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52122190           Pamuk men (diğer karışık, ağarmamış, m2>200gr

  

521221901000   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521221909100   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521221909200   Ağartılmamış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  

521222               Pamuk men (m2>200gr;ağartılmış)

  

52122210           Pamuk men (diğer, keten karışık, ağartılmış, m2>200gr

  

521222101000   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521222109100   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521222109200   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52122290           Pamuk men (diğer karışık, ağartılmış, m2>200gr

  

521222901000   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521222909100   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521222909200   Ağartılmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  

521223               Pamuk men (m2>200gr, boyanmış)

  

52122310           Pamuk men (keten karışık, boyalı, m2>200gr)

  

521223101000   Boyanmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521223109100   Boyanmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521223109200   Boyanmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52122390           Pamuk men (diğer karışık, boyalı, m2>200gr



  

521223901000   Boyanmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521223909100   Boyanmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521223909200   Boyanmış diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  

521224               Pamuk men (m2>200gr, renkli iplikten)

  

52122410           Pamuk men (keten karışık, renkli iplik, m2>200gr)

  

521224101000   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521224109100   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521224109200   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar,

fasonesiz

  

52122490           Pamuk men (diğer karışık, renkli iplik, m2>200gr

  

521224901000   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar,

elastiki

  

521224909100   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar,

fasoneli

  

521224909200   Farklı renkteki ipliklerden diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar,

fasonesiz

  

521225               Pamuk men (m2>200gr, baskılı)

  

52122510           Pamuk men (baskılı, keten karışık, m2>200gr)

  

521225101000   Baskılı diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, elastiki

  

521225109100   Baskılı diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasoneli

  

521225109200   Baskılı diğer pamuklu men; m2>200 gr, ketenle karışık olanlar, fasonesiz

  

52122590           Pamuk men (baskılı, başka suretle karışık, m2>200gr)

  



521225901000   Baskılı diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, elastiki

  

521225909100   Baskılı diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasoneli

  

521225909200   Baskılı diğer pamuklu men; m2>200 gr, başka surette karışık olanlar, fasonesiz

  

53                       Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden

  

5301                   Keten, keten kıtık ve döküntüleri

  

530110               Keten; ham/suda ıslatılmış

  

53011000           Keten; ham/suda ıslatılmış

  

530110000000   Keten; ham/suda ıslatılmış

  

530121               Keten; kırılmış/kabukları çıkarılmış

  

53012100           Keten; kırılmış/kabukları çıkarılmış

  

530121000000   Keten; kırılmış/kabukları çıkarılmış

  

530129               Keten; diğer

  

53012900           Keten;taranmış veya başka şekilde işlem görmüş, iplik haline getirilmemiş

  

530129000000   Keten;taranmış veya başka şekilde işlem görmüş, iplik haline getirilmemiş

  

530130               Keten kıtık ve döküntüleri

  

53013000           Keten kıtık ve döküntüleri

  

530130000011   Keten kıtıkları

  

530130000021   Keten döküntüleri (ditme ile elde edilen)

  

530130000029   Keten döküntüleri (diğer şekilde elde edilen)

  

5302                   Kendir, ham veya işlem görmüş, kıtık ve döküntüleri

  

530210               Kendir; ham/suda ıslatılmış



  

53021000           Kendir; ham/suda ıslatılmış

  

530210000000   Kendir; ham/suda ıslatılmış

  

530290               Kendir kıtık ve döküntüleri

  

53029000           Kendir kıtık ve döküntüleri

  

530290000011   Kendir kıtık ve döküntüleri (ditme ile elde edilen)

  

530290000019   Kendir kıtık ve döküntüleri (diğer şekilde elde edilen)

  

5303                   Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri

  

530310               Jüt, bitki iç kabuklarının dokunabilir diğ.lifleri; ham, ıslatılmış

  

53031000           Jüt, bitki iç kabuklarının dokunabilir diğ.lifleri; ham, ıslatılmış

  

530310000000   Jüt, bitki iç kabuklarının dokunabilir diğ.lifleri; ham, ıslatılmış

  

530390               Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri

  

53039000           Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri

  

530390000011   Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri (ditme ile elde edilen)

  

530390000019   Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri (diğer şekilde elde edilen)

  

5305                   Hindistan cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel lifler, ve bu liflerin kıtık ve döküntüleri

  

530500               Koko cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel lifler, kıtık, döküntü

  

53050000           Koko cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel lifler, kıtık, döküntü

  

530500001011   Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham); ditme suretiyle elde edilen

döküntüler

  

530500001019   Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham); diğer suretle elde edilen

döküntüler

  



530500002011   Hindistan cevizinden (koko) dokunabilir lif ve kıtık; ditme suretiyle elde edilen döküntüler

  

530500002019   Hindistan cevizinden (koko) dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle elde edilen döküntüler

  

530500003011   Abakadan dokunabilir lif ve kıtık; ditme suretiyle elde edilen döküntüler

  

530500003019   Abakadan dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle elde edilen döküntüler

  

530500009111   Ramiden dokunabilir lif ve kıtık; ditme suretiyle elde edilen döküntüler

  

530500009119   Ramiden dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle elde edilen döküntüler

  

530500009911   Diğer bitkisellerden dokunabilir lif ve kıtık; ditme suretiyle elde edilen döküntüler

  

530500009919   Diğer bitkisellerden dokunabilir lif ve kıtık; diğer suretle elde edilen döküntüler

  

5306                   Keten iplik

  

530610               Keten iplik; tek kat

  

53061010           Keten tekkat iplik (desiteks>=833.3;) mertik no=<12

  

530610100000   Keten tekkat iplik (desiteks>=833.3;) mertik no=<12

  

53061030           Keten tekkat iplik (277.8=<desiteks<833.3;) 12<mertik no=<36

  

530610300000   Keten tekkat iplik (277.8=<desiteks<833.3;) 12<mertik no=<36

  

53061050           Keten tekkat iplik (desiteks<277,8) mertik no>36

  

530610500000   Keten tekkat iplik (desiteks<277,8) mertik no>36

  

53061090           Keten tekkat iplik (desiteks>=833.3;) mertik

  

530610900000   Keten tekkat iplik (desiteks>=833.3;) mertik

  

530620               Keten iplik; rötar (çok katlı bükülü)/kable (katlı bükülü)

  

53062010           Keten çokkatlı bükülü /katlı bükülü iplik;( parekende olmayan)

  

530620100000   Keten çokkatlı bükülü /katlı bükülü iplik;( parekende olmayan)



  

53062090           Keten çokkatlı bükülü /katlı bükülü iplik;( parekende)

  

530620900000   Keten çokkatlı bükülü /katlı bükülü iplik;( parekende)

  

5307                   Jüt ve bitki kabuğu liflerinden iplikler

  

530710               Jüt ve diğer bitki kabuğu liflerinden tek kat iplikler

  

53071000           Tek kat iplikler; jüt veya diğer bitkisel liflerden

  

530710000000   Tek kat iplikler; jüt veya diğer bitkisel liflerden

  

530720               Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; rötor/kable

  

53072000           Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; rötor/kable

  

530720000000   Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (jüt ya da diğer bitkisel liflerden

  

5308                   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden iplikler, kağıt iplikleri

  

530810               Hindistan cevizi ipliği (koko)

  

53081000           Hindistan cevizi ipliği (koko)

  

530810000000   Hindistan cevizi ipliği (koko)

  

530820               Kendir ipliği

  

53082010           Kendir ipliği (perakende hale getirilmemiş)

  

530820100000   Kendir ipliği (perakende hale getirilmemiş)

  

53082090           Kendir ipliği (perakende hale getirilmiş)

  

530820900000   Kendir ipliği (perakende hale getirilmiş)

  

530890               Diğer bitkisel lifden iplikler

  

53089012           Rami iplikleri; dtex >= 277,8 metrik no=<36

  



530890120000   Rami iplikleri; dtex >= 277,8 metrik no=<36

  

53089019           Rami iplikleri; desiteks<277,8 metrik no>36

  

530890190000   Rami iplikleri; desiteks<277,8 metrik no>36

  

53089050           Kağıt iplikleri

  

530890500000   Kağıt iplikleri

  

53089090           Dokunabilir diğer bitkisel liflerden iplikler

  

530890900000   Dokunabilir diğer bitkisel liflerden iplikler

  

5309                   Keten dokumalar

  

530911               Keten dokuma (keten=>%85 ağırlık)

  

53091110           Keten mensucat; ağartılmamış (keten=>%85)

  

530911101000   Ketenden dokunmuş mensucat; elastiki, ağartılmamış (keten=>%85)

  

530911109000   Ketenden dokunmuş mensucat; diğer ağartılmamış (keten=>%85)

  

53091190           Keten mensucat; ağartılmış (keten=>%85)

  

530911901000   Ketenden dokunmuş mensucat; elastiki, ağartılmış (keten=>%85)

  

530911909000   Ketenden dokunmuş mensucat; diğer, ağartılmış (keten=>%85)

  

530919               Keten mensucat (keten=>%85)

  

53091900           Keten mensucat (keten=>%85)

  

530919001011   Ketenden dokunmuş mensucat; elastiki, boyalı (keten=>%85)

  

530919001012   Ketenden dokunmuş mensucat; elastiki, renkli ipliklerden (keten=>%85)

  

530919001019   Ketenden dokunmuş mensucat; elastiki, diğer ipliklerden (keten=>%85)

  

530919009011   Ketenden dokunmuş mensucat; diğer, boyalı (keten=>%85)



  

530919009012   Ketenden dokunmuş mensucat; diğer, renkli ipliklerden (keten=>%85)

  

530919009019   Ketenden dokunmuş mensucat; diğer, diğer ipliklerden (keten=>%85)

  

530921               Keten dokuma (keten<%85 ağırlık)

  

53092100           Elastki mensucat; Ağartılmamış veya ağartılmış

  

530921001000   Ketenden dok.mens.; elastki kauçuk ipl.brlştrlmş, ağartılmamış/ağartılmış,ağrlk

itbryle<%85 keten içeren

  

530921009000   Ketenden dokunmuş mensucat; ağartılmamış/ağartılmış, ağırlık itibariyle<%85 keten içeren

  

530929               Keten mensucat (keten<%85)

  

53092900           Keten mensucat (keten<%85)

  

530929001011   Ketenden dok.mens.; elastki kauçuk ipl.brlştrlmş, boyanmış, ağrlk itbryle<%85 keten

içeren

  

530929001012   Ketenden dok.mens.; elastki kauçuk ipl.brlştrlmş, farklı ipliklerle birleştirilmiş, ağrlk

itbryle<%85 keten içeren

  

530929001019   Ketenden dok. diğer mens.; elastki kauçuk ipl.brlştrlmş, ağrlk itbryle<%85 keten içeren

  

530929009011   Ketenden dokunmuş mensucat; boyanmış, keten<%85

  

530929009012   Ketenden dokunmuş mensucat; farklı renkteki ipliklerden, keten<%85

  

530929009019   Ketenden dokunmuş diğer mensucat; keten<%85

  

5310                   Jüt ve bitki iç kabuğundan dokumalar

  

531010               Jüt-bitki iç kabuğundan dokumalar (ağartılmamış)

  

53101010           Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en<=150cm, ağartılmamış)

  

531010101000   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden mensucat; elastiki, en<=150cm, ağartılmamış

  

531010109000   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden diğer mensucat; en<=150cm, ağartılmamış



  

53101090           Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en>310cm, ağartılmamış)

  

531010901011   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden mensucat; elastiki, 150cm<en<=310cm, ağartılmamış

  

531010901019   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden mensucat; elastiki, en>310cm, ağartılmamış

  

531010909011   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden diğer mensucat; 150cm<en<=310cm, ağartılmamış

  

531010909019   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden diğer mensucat; en>310cm, ağartılmamış

  

531090               Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en>150cm, diğer)

  

53109000           Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en>150cm, diğer)

  

531090001011   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden mensucat; elastiki, en<=150cm, ağartılmış

  

531090001019   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden mensucat; elastiki, en>150cm, ağartılmış

  

531090009011   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden diğer mensucat; en<=150cm, ağartılmış

  

531090009019   Jüt, bitki iç kabuğu lif ipliklerinden mensucat; en>150cm, ağartılmış

  

5311                   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden dokumalar ve kağıt ipliğinden dokumalar

  

531100               Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden dokumalar

  

53110010           Ramiden dokunmuş mensucat

  

531100101000   Ramiden dokunmuş mensucat; elastiki

  

531100109000   Ramiden dokunmuş mensucat; diğer

  

53110090           Kağıt ipliğinden mensucat

  

531100901000   Kendirden mensucat; ağartılmamış, yelken ve çadır bezi

  

531100902100   Kendirden mensucat; elastiki

  

531100902900   Kendirden diğer mensucat

  



531100903100   Dokunabilir diğer bitkisel liflerden mensucat; elastiki

  

531100903900   Dokunabilir diğer bitkisel liflerden diğer mensucat

  

531100904100   Kağıt ipliğinden mensucat; elastiki

  

531100904900   Kağıt ipliğinden diğer mensucat

  

54                       Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli

maddeler

  

5401                   Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun

olmasın)

  

540110               Sentetik lifden dikiş ipliği

  

54011012           Dikiş ipliği; poliester esaslı sent filament (kor, toptan)

  

540110121000   Kor dikiş ipliği; sentetik filament;(dtex=<67)pamuk filiyle sarılmış polyester

filament;Parekende hale getirilmemiş

  

540110122000   Kor dikiş ipliği; sentetik filament;(dtex>67)pamuk filiyle sarılmış polyester

filament;Parekende hale getirilmemiş

  

54011014           Dikiş ipliği; diğer esaslı sent filament (kor, toptan)

  

540110141000   Kor dikiş ipliği; sentetik filament;(dtex=<67)diğerleri;Parekende hale getirilmemiş

  

540110142000   Kor dikiş ipliği; sentetik filament;(dtex>67)Diğerleri;Parekende hale getirilmemiş

  

54011016           Dikiş ipliği; tekstürize esaslı sent filament (diğer, toptan)

  

540110161000   Tekstüre dikiş ipliği; sentetik filamentlerden;(dtex=<67);Parekende hale getirilmemiş

  

540110162000   Tekstüre dikiş ipliği; sentetik filamentlerden;(dtex>67)Parekende hale getirilmemiş

  

54011018           Dikiş ipliği; diğer esaslı sent filament (diğer, toptan)

  

540110181000   Diğer dikiş ipliği; sentetik filamentlerden;(dtex=<67)Parekende hale getirilmemiş

  

540110182000   Diğer dikiş ipliği; sentetik filamentlerden;(dtex>67)Parekende hale getirilmemiş



  

54011090           Dikiş ipliği; sentetik filamentlerden ;Parekende satılacak hale getirilmiş

  

540110900000   Dikiş ipliği; sentetik filamentlerden ;Parekende satılacak hale getirilmiş

  

540120               Suni lifden dikiş ipliği

  

54012010           Diğer iplikler (dtex>76; toptan)

  

540120101011   Dikiş ipilği,Viskoz ipeğinden(dtex=<67, suni filamentlerden, perakende satılacak hale

getirilmemiş

  

540120101012   Dikiş ipilği, Asetat ipeğinden(dtex<67, suni filamentlerden, perakende satılacak hale

getirilmemiş

  

540120101013   Dikiş ipilği, proteik esaslı suni filamentlerden, dtex<67, suni filamentlerden, perakende

satılacak hale getirilmemiş

  

540120101019   Dikiş ipilği, suni filamentlerden diğer iplikler, dtex<67, suni filamentlerden, perakende

satılacak hale getirilmemiş

  

540120102011   Dikiş ipilği, viskoz ipeğinden, dtex>67, suni filamentlerden, perakende satılacak hale

getirilmemiş

  

540120102012   Dikiş ipilği, asetat ipeğinden, dtex>67, suni filamentlerden, perakende satılacak hale

getirilmemiş

  

540120102013   Dikiş ipilği, proteik esaslı suni filamentlerden, dtex>67, suni filamentlerden, perakende

satılacak hale getirilmemiş

  

540120102019   Dikiş ipilği, suni filamentlerden diğer iplikler, dtex>67, suni filamentlerden, perakende

satılacak hale getirilmemiş

  

54012090           Dikiş ipilği, suni filamentlerden, perakende olarak satılacak hale getirilmiş

  

540120900000   Dikiş ipilği, suni filamentlerden, perakende olarak satılacak hale getirilmiş

  

5402                   Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)

  

540211               Aramidlerden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan

  



54021100           Aramidlerden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan

  

540211001000   Aramidlerden iplik;(dikiş ipliği hariç)yüksek mukavemetli(dtex=<67)Perakende satılacak

hale getirilmemiş

  

540211002100   Aram.sent.balıkağı iplik;(dikiş ipi hariç)yüksek mukavemetli(dtex>67)Parekende

değil(kalın:>=70,kat:>=2,Büküm:>=10)

  

540211002900   Aramidlerden;(dikiş ipi hariç)yüksek mukavemetli(dtex>67)Parekende olmayan

  

540219               Naylon/diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan

  

54021900           Naylon/diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, toptan

  

540219001000   Naylon ve diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) yüksek mukavemetli, (dtex=<67)parekende

olmayan

  

540219002100   Diğer sent.balıkağı iplik;(dikiş ipi hariç)yüksek mukavemetli(dtex>67)Parekende

değil(kalın:>=70,kat:>=2,Büküm>=10

  

540219002911   Naylon ve diğer poliamidden;(dikiş hariç) yüksek mukavemetli,(dtex=<660)parekende

olmayan

  

540219002912   Naylon ve diğer poliamidden;(dikiş hariç) yüksek mukavemetli,(dtex>660)parekende

olmayan

  

540220               Poliesterden ipl (dikiş hariç) dtex>660, yük. mukavemetli (toptan)

  

54022000           Poliesterden ipl (dikiş hariç) dtex>660, yük. mukavemetli (toptan)

  

540220001000   Sent. filament iplik;(dikiş ipliği hariç)Polyes.yüksek mukavemetli(dtex=<67)Perakende

satılacak hale getirilmemiş

  

540220002100   Sent. filament iplik;(dikiş ipi hariç)poly.yüksek mukavemetli(dtex>67)Parekende

değil(kalın:>=70,kat:>=2,Büküm>=10

  

540220002911   Poly.yüksek mukavemetli;(dikiş hariç) yüksek mukavemetli,(dtex=<660)parekende

olmayan

  

540220002912   Poly.yüksek mukavemetli;(dikiş hariç) yüksek mukavemetli,(dtex>660)parekende olmayan

  



540231               Naylon, poliamid esaslı dokunmuş iplikler (katı 50 teks)

  

54023100           Naylon, poliamid esaslı dokunmuş iplikler (katı 50 teks)

  

540231001000   Tekstüre dikiş ipliği; sentetik filament.;(teks=<6,7);Parekende hale getirilmemiş

  

540231002000   Tekstüre dikiş ipliği; sentetik filamentlerden;(teks>6,7)Parekende hale getirilmemiş

  

540232               Naylon, diğer poliamid tekstür.ipl (dik.hariç)tekkat (tex>50, yük.muk, toptan)

  

54023200           Naylon, diğer poliamid tekstür.ipl (dik.hariç)tekkat (tex>50, yük.muk, toptan)

  

540232000000   Naylon, diğer poliamid tekstür.ipl (dik.hariç) (tek katının tex>50, yük.muk, toptan)

  

540233               Poliesterden tekstürize iplik (dikiş hariç)

  

54023300           Poliesterden tekstürize iplik (dikiş hariç)

  

540233001000   Poliesterden tekstüre iplik (dikiş hariç) (tex=<6.7), Perekende olmayan

  

540233002000   Poliesterden tekstüre iplik (dikiş hariç) (tex>6.7) parekende olmayan

  

540234               Polipropilenden tekstürize iplik (dikiş hariç)

  

54023400           Polipropilenden tekstürize iplik (dikiş hariç)

  

540234001000   Polipropilenden tekstüre iplik (dikiş hariç) (tex=<6.7) Perekende olmayan

  

540234002000   Polipropilenden tekstüre iplik (dikiş hariç) (tex>6.7) Perekende olmayan

  

540239               Diğer sentetik lif iplikleri (toptan)

  

54023900           Diğer sentetik lif iplikleri (toptan)

  

540239001011   Akrilik esaslı sentetik filamentden tekstüre ipl (dikiş hariç) (tex=<6.7) Perekende olmayan

  

540239001012   Vinil esaslı sentetik filamentden tekstüre ipl (dikiş hariç) (tex=<6.7) Perekende olmayan

  

540239001019   Diğer sentetik filamentden tekstüre ipl (dikiş hariç) (tex=<6.7) Perekende olmayan

  

540239002011   Akrilik esaslı sentetik filamentden tekstüre ipl (dikiş hariç) (tex>6.7) Perekende olmayan



  

540239002012   Vinil esaslı sentetik filamentden tekstüre ipl (dikiş hariç) (tex>6.7) Perekende olmayan

  

540239002019   Diğer sentetik filamentden tekstüre ipl (dikiş hariç) (tex>6.7) Perekende olmayan

  

540244               Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

54024400           Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

540244001000   Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç) (tex=<6.7)tek kat, 1m<50 tur) Parekende olmayan

  

540244002000   Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç) (tex>6.7)tek kat, 1m<50 tur) Parekende olmayan

  

540245               Diğerleri, naylondan/diğer poliamidden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

54024500           Diğerleri, naylondan/diğer poliamidden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

540245001000   Diğer iplik, naylon/diğer poliamidden (dikiş hariç) (tex=<6.7)tek kat, 1m<50 tur)

Parekende olmayan

  

540245002000   Diğer iplik, naylon/diğer poliamidden(dikiş hariç) (tex>6.7)tek kat, 1m<50 tur) Parekende

olmayan

  

540246               Diğerleri, poliesterden (kısmen çekimli) (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

54024600           Diğerleri, poliesterden (kısmen çekimli) (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

540246001000   Diğer iplik, poliesterden(kısmen çekimli)(dikiş hariç) (tex=<6.7)tek kat, 1m<50 tur)

Parekende olmayan

  

540246002000   Diğer iplik, poliesterden(kısmen çekimli)(dikiş hariç) (tex>6.7)tek kat, 1m<50 tur)

Parekende olmayan

  

540247               Diğerleri, poliesterden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

54024700           Diğerleri, poliesterden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

540247001000   Diğer iplik, poliesterden (dikiş hariç) (tex=<6.7)tek kat, 1m<50 tur) Parekende olmayan

  

540247002000   Diğer iplik, poliesterden (dikiş hariç) (tex>6.7)tek kat, 1m<50 tur) Parekende olmayan

  



540248               Diğerleri, polipropilenden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

54024800           Diğerleri, polipropilenden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur

  

540248001000   Diğer iplik, polipropilenden(dikiş hariç) (tex=<6.7)tek kat, 1m<50 tur) Parekende olmayan

  

540248002000   Diğer iplik, polipropilenden(dikiş hariç) (tex>6.7)tek kat, 1m<50 tur) Parekende olmayan

  

540249               Diğer sentetik lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur

  

54024900           Diğer sentetik lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur

  

540249001011   Politetraflor etilenden iplikler;tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş(tex=<6.7; toptan)

  

540249001012   Cerrahi iplik imali için laktik asit, glikol asitin kopolim lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur

(tex=<6.7; toptan)

  

540249001013   Elbise kolu imali için polivinil alkolün tekstürizesiz filament lif iplik; tek kat, 1m<50 tur

(tex=<6.7; toptan)

  

540249001014   Tamamen poliglikolik asitten olan iplikler;tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş

(tex=<6.7; toptan)

  

540249001015   Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus olan filament iplikler; tek kat bükülmemiş/1m=<50

tur bükülmüş(tex=<6.7; toptan)

  

540249001016   Sicim, kordon, ip, halat vb. eşyaların üretimi için bükülmemiş polietilen filament

iplik;(tex=<6.7; toptan)

  

540249001017   Tamamen poliden bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler; tek kat, 1m<50 tur

(tex=<6.7; toptan)

  

540249001019   Diğer iplikler; tek kat, 1m<50 tur (tex=<6.7; toptan)

  

540249002011   Politetraflor etilenden lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7; toptan)

  

540249002012   Cerrahi iplik imali için laktik asit, glikol asitin kopolim lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur

(tex>6.7; toptan)

  

540249002013   Elbise kolu imali için polivinil alkolün tekstürizesiz filament lif ipliği; tek kat, 1m<50 tur

(tex>6.7; toptan)



  

540249002014   Tamamen poliglikolik asitten olanlar lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7; toptan)

  

540249002015   Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus olanlar lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7;

toptan)

  

540249002016   Sicim, kordon, ip, halat vb. eşyaların üretimi için lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7;

toptan)

  

540249002017   Tamamen poliden bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler; tek kat, 1m<50 tur

(tex>6.7; toptan)

  

540249002019   Diğer iplikler; tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş(tex>6.7; toptan)

  

540251               Naylon, diğer poliamidden iplik (dik.hariç)m'de 50 turdan fazla bükülmüş

  

54025100           Naylon, diğer poliamidden iplik (dik.hariç)m'de 50 turdan fazla bükülmüş

  

540251001000   Naylon veya diğer poliamidden iplik (dik.hariç),tekkat,(tex<=6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540251002000   Naylon veya diğer poliamidden iplik (dik.hariç),tekkat, (tex >6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540252               Poliesterlerden iplik (dik.hariç)m'de 50 turdan fazla bükülmüş

  

54025200           Poliesterlerden iplik (dik.hariç)m'de 50 turdan fazla bükülmüş

  

540252001000   Poliesterlerden iplikler (dik.hariç) (tex<=6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540252002000   Poliesterlerden iplikler (dik.hariç) (tex >6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540259               Diğer sentetik lifden tek kat iplikler;1 m.si 50 tur ve +

  

54025910           Polipropilen iplikler (dik.hariç) 50tur (toptan)

  

540259101000   Polipropilen iplikler (dik.hariç) tekkat (tex<=6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540259102000   Polipropilen iplikler (dik.hariç) tekkat (tex>6.7, 1m>50tur; toptan)

  

54025990           Diğer iplikler (dik.hariç) 50tur (toptan)

  

540259901011   Akrilik sentetik filamentden iplik (dik.hariç) (tex<=6.7, 1m>50tur; toptan)



  

540259901012   Vinil sentetik filamentden iplik (dik.hariç) (tex<=6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540259901019   Diğer iplikler (dik.hariç) (tex<=6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540259902011   Akrilik sentetik filamentden iplik (dik.hariç) (tex>6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540259902012   Vinil sentetik filamentden iplik (dik.hariç) (tex>6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540259902019   Diğer iplikler (dik.hariç) (tex>6.7, 1m>50tur; toptan)

  

540261               Naylon, diğer poliamidlerden iplik (dik.hariç) rötar/kable diğer iplikler

  

54026100           Naylon, diğer poliamidlerden iplik (dik.hariç) rötar/kable diğer iplikler

  

540261001000   Naylon, diğ poliamidden iplik (dik.hariç) rötar/kable (tex<=6.7; toptan)

  

540261002000   Naylon, diğ poliamidden iplik (dik.hariç) rötar/kable (tex >6.7; toptan)

  

540262               Poliesterlerden iplik (dik.hariç) rötar/kable diğer iplikler

  

54026200           Poliesterlerden iplik (dik.hariç) rötar/kable diğer iplikler

  

540262001000   Poliesterlerden iplik (dikiş hariç) rötar/kable (tex<=6.7; toptan)

  

540262002000   Poliesterlerden iplik (dikiş hariç) rötar/kable (tex >6.7; toptan)

  

540269               Diğer sentetik elyaftan rötar, kable diğer iplikler

  

54026910           Polipropilenden iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

540269101000   Polipropilenden iplik (dikiş hariç) rötar/kable, tex<=6.7; toptan)

  

540269102000   Polipropilenden iplik (dikiş hariç) rötar/kable, tex>6.7; toptan)

  

54026990           Diğer iplikler (dikiş hariç) rötar/kable, tex<=6.7 (toptan)

  

540269901011   Akrilik sentetik filamentden iplik (dik.hariç) rötar/kable (tex<=6.7; toptan)

  

540269901012   Vinil sentetik filamentden iplik (dikiş hariç) rötar/kable (tex<=6.7; toptan)

  



540269901019   Diğer iplikler (dikiş hariç) rötar/kable (tex<=6.7; toptan)

  

540269902011   Akrilik sentetik filamentden iplik (dik.hariç) rötar/kable (tex>6.7; toptan)

  

540269902012   Vinil sentetik filamentden iplik (dikiş hariç) rötar/kable (tex>6.7; toptan)

  

540269902019   Diğer iplikler (dikiş hariç) rötar/kable (tex>6.7 (toptan)

  

5403                   Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)

  

540310               Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) mukavemetli (toptan)

  

54031000           Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) mukavemetli (toptan)

  

540310001000   Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) yüksek mukavemetli (dtex<=67, toptan)

  

540310002011   Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) mukavemetli, 67<dtex<=660, toptan)

  

540310002012   Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) mukavemetli (dtex>660 (toptan)

  

540331               Viskoz ipeğinden (bükülmemiş/metrede en fazla 120 tur)

  

54033100           Viskoz ipeğinden (bükülmemiş/metrede en fazla 120 tur)

  

540331001011   Proteik esaslı suni filamentden tekstüre iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex<=67,

toptan)

  

540331001019   Diğer viskoz ipeğinden tekstüre iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex<=67, toptan)

  

540331001029   Diğer viskoz ipeğinden iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex<=67, toptan)

  

540331002011   Proteik esaslı suni filamentden tekstüre iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex>67,

toptan)

  

540331002019   Diğer viskoz ipeğinden tekstüre iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex>67, toptan)

  

540331002029   Diğer viskoz ipeğinden iplik (bükülmemiş/metrede <=120 tur) (dtex>67, toptan)

  

540332               Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş)

  

54033200           Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş)



  

540332001011   Viskoz ipeğinden tekstüre iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex<=67, 120<1m<=250tur; toptan)

  

540332001019   Viskoz ipeğinden tekstüre iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex<=67, 1m>250tur; toptan)

  

540332001029   Diğer viskoz ipeğinden iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex<=67, 120<1m<=250 tur; toptan)

  

540332002011   Viskoz ipeğinden tekstüre iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex>67, 120<1m<=250tur; toptan)

  

540332002019   Viskoz ipeğinden tekstüre iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex>67, 1m>250tur; toptan)

  

540332002029   Diğer viskoz ipeğinden iplik (dikiş hariç) tekkat (dtex>67, 120<1m<=250 tur; toptan)

  

540333               Selüloz asetattan tek kat iplik

  

54033300           Selüloz asetattan tek kat iplik

  

540333001011   Selüloz asetattan tek kat tekstüre iplik (67 dtex'ten az)

  

540333001019   Selüloz asetattan diğer tekstüre iplik (67 dtex'ten az)

  

540333001029   Diğer selüloz asetattan tek kat iplik (dtex<=67)

  

540333002011   Selüloz asetattan tek kat tekstüre iplik (67 dtex'ten fazla)

  

540333002019   Selüloz asetattan diğer tekstüre iplik (67 dtex'ten fazla)

  

540333002029   Diğer selüloz asetattan tek kat iplik (dtex>67)

  

540339               Diğer suni filament iplikleri (dikiş hariç) toptan

  

54033900           Diğer suni filament iplikleri (dikiş hariç) toptan

  

540339001011   Proteik esaslı suni filament diğer tekstüre iplikler (dikiş hariç) (dtex<=67; toptan)

  

540339001019   Diğer suni filament diğer tekstüre iplikler (dikiş hariç) (dtex<=67; toptan)

  

540339001029   Diğer suni filament diğer iplikler (dikiş hariç) (dtex<=67; toptan)

  

540339002011   Proteik esaslı suni filament diğer tekstüre iplikler (dikiş hariç) (dtex>67; toptan)

  



540339002019   Diğer suni filament diğer tekstüre iplikler (dikiş hariç) (dtex>67; toptan)

  

540339002029   Diğer suni filament diğer iplikler (dikiş hariç) (dtex>67; toptan)

  

540341               Viskoz ipeğinden suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

54034100           Viskoz ipeğinden suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

540341001011   Proteik esaslı suni filament viskoz ipeğinden tekstüre iplik (dikiş hariç) rötar/kable

(dtex<=67; toptan)

  

540341001019   Diğer viskoz ipeğinden tekstüre suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540341001029   Viskoz ipeğinden diğer suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540341002011   Proteik esaslı suni filament viskoz ipeğinden tekstüre iplik (dikiş hariç) rötar/kable

(dtex>67; toptan)

  

540341002019   Diğer viskoz ipeğinden tekstüre iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

540341002029   Viskoz ipeğinden diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

540342               Selüloz asetattan suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

54034200           Selüloz asetattan suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

540342001011   Proteik esaslı suni filament selüloz asetattan tekstüre iplik (dikiş hariç) rötar/kable

(dtex<=67; toptan)

  

540342001019   Diğer selüloz asetattan tekstüre suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540342001029   Selüloz asetattan diğer suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540342002011   Proteik esaslı suni filament selüloz asetattan tekstüre iplik (dikiş hariç) rötar/kable

(dtex>67; toptan)

  

540342002019   Diğer selüloz asetattan tekstüre iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

540342002029   Selüloz asetattan diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

540349               Diğer suni filament iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)



  

54034900           Diğer suni filament iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

540349001011   Proteik suni filament tekstüre diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540349001019   Suni filament tekstüre diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540349001021   Proteik suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540349001029   Suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex<=67; toptan)

  

540349002011   Proteik suni filament tekstüre diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

540349002019   Suni filament tekstürize diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

540349002021   Proteik suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

540349002029   Suni filament diğer iplik (dikiş hariç) rötar/kable (dtex>67; toptan)

  

5404                   Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine kesiti 1 mm. yi

geçmeyenler), şerit ve benzerleri

  

540411               Elastomerden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

54041100           Elastomerlerden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla,kesit<=1mm)

  

540411000000   Elastomerlerden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla,kesit<=1mm)

  

540412               Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

54041200           Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

540412000000   Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla,kesit<=1mm)

  

540419               Diğer sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

54041900           Diğer sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

540419000000   Diğer sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla,kesit<=1mm)

  

540490               Şerit-benzerleri;sentetik maddeden



  

54049010           Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

540490100000   Polipropilenden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

54049090           Diğer sentetik şerit vb. (en<=5mm)

  

540490900000   Diğer sentetik şerit vb. (en<=5mm)

  

5405                   Suni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti 1 mm. yi

geçmeyenler), şerit ve benzerleri

  

540500               Suni monofilamentler (>= 67 desiteks, <= 1 mm)

  

54050000           Suni monofilamentler (>= 67 desiteks, <= 1 mm)

  

540500000011   Suni monofilamentler (>= 67 desiteks, kesit<=1mm)

  

540500000019   Suni şerit vb. en<=5mm

  

5406                   Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale

getirilmiş)

  

540600               Sentetik/suni filament iplikleri (dikiş hariç) (perakende)

  

54060000           Sentetik/suni filament iplikleri (dikiş hariç) (perakende)

  

540600001000   Sentetik balıkağı iplikleri (perakende); dikiş ipliği hariç, kalınlık>=70 denye, kat>=2,

büküm>=10)

  

540600009000   Sentetik/suni filament diğer iplikler (dikiş hariç) (perakende)

  

5407                   Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

  

540710               Naylon, poliamid, poliester dayanıklı ipliklerinde dokumalar

  

54071000           Naylon, poliamid, poliester dayanıklı ipliklerinde dokumalar

  

540710001000   Naylon, diğer poliamid/poliesterden,yüksek mukavemetli elastiki mensucat;

  

540710009011   Paraşütlük mensucat; naylon, poliamid/poliesterden,yüksek mukavemetli ipliklerden



  

540710009012   Çadırlık mensucat; Naylon, poliamid/poliesterden,yüksek mukavemetli ipliklerden

  

540710009019   diğer mensucat; naylon, diğer poliamid/poliesterden,yüksek mukavemetli ipliklerden

  

540720               Sentetik şerit-benzerlerinden dokumalar

  

54072011           Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en<3m

  

540720111000   Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en<3m, elastiki

  

540720119000   Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en<3m, diğer

  

54072019           Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en=>3m.

  

540720191000   Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en=>3m, elastiki

  

540720199000   Polietilen, polipropilen şerit vb. den mensucat; en=>3m, diğer

  

54072090           Diğer sentetik filament şerit vb. den mensucat

  

540720901000   Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat; Elastiki (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş

dokumaya elverişli maddelerden)

  

540720909000   Şerit ve benzerlerinden dokunmuş dokumaya elverişli maddelerden)

  

540730               Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş dokumalar

  

54073000           Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş dokumalar

  

540730001000   Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş elastiki dokumalar

  

540730009000   Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş diğer dokumalar

  

540741               Diğer dokunmuş men; diğer, naylon, poliamid=>%85

  

54074100           Diğer dokunmuş men; diğer, naylon, poliamid=>%85

  

540741001000   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,elastiki, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540741009011   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik, naylon/diğer poliamid=>%85)



  

540741009012   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540741009013   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540741009019   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,diğer, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540742               Diğer dokunmuş men; diğer, boyanmış, naylon/poliamid=>%85

  

54074200           Diğer dokunmuş men; diğer, boyanmış, naylon/poliamid=>%85

  

540742001000   Diğer dokunmuş men (elastiki, boyanmış, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540742009011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, boyanmış, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540742009012   Diğer dokunmuş men (perdelik, boyanmış, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540742009013   Diğer dokunmuş men (astarlık, boyanmış, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540742009019   Diğer dokunmuş men (diğer, boyanmış, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540743               Diğer dokunmuş men; diğer, renkli ipliklerden, naylon/poliamid=>%85

  

54074300           Diğer dokunmuş men; diğer, renkli ipliklerden, naylon/poliamid=>%85

  

540743001000   Diğer dokunmuş men (elastiki, renkli ipliklerden, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540743009011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, renkli ipliklerden, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540743009012   Diğer dokunmuş men (perdelik, renkli ipliklerden, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540743009013   Diğer dokunmuş men (astarlık, renkli ipliklerden, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540743009019   Diğer dokunmuş men (diğer, renkli ipliklerden, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540744               Diğer dokunmuş men; baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85

  

54074400           Diğer dokunmuş men; baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85

  

540744001000   Diğer dokunmuş men (elastiki, baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85)

  



540744009011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540744009012   Diğer dokunmuş men (perdelik, baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540744009019   Diğer dokunmuş men (diğer, baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85)

  

540751               Diğer dokunmuş men; tekstürize poliester=>%85

  

54075100           Diğer dokunmuş men; tekstürize poliester=>%85

  

540751001000   Diğer dokunmuş men (ağartlmış/ağartılmamış,elastiki, tekstüre poliester=>%85)

  

540751009011   Diğer dokunmuş men (ağartlmış/ağartılmamış,döşemelik, tekstüre poliester=>%85)

  

540751009012   Diğer dokunmuş men (ağartlmış/ağartılmamış,perdelik, tekstüre poliester=>%85)

  

540751009013   Diğer dokunmuş men (ağartlmış/ağartılmamış,astarlık, tekstüre poliester=>%85)

  

540751009019   Diğer dokunmuş men (ağartlmış/ağartılmamış,diğer, tekstüre poliester=>%85)

  

540752               Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize poliester=>%85

  

54075200           Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize poliester=>%85

  

540752001000   Diğer dokunmuş men (elastiki, boyanmış, tekstüre poliester=>%85)

  

540752009011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, boyanmış, tekstüre poliester=>%85)

  

540752009012   Diğer dokunmuş men (perdelik, boyanmış, tekstüre poliester=>%85)

  

540752009013   Diğer dokunmuş men (astarlık, boyanmış, tekstüre poliester=>%85)

  

540752009019   Diğer dokunmuş men (diğer, boyanmış, tekstüre poliester=>%85)

  

540753               Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, tekstürize poliester=>%85

  

54075300           Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, tekstürize poliester=>%85

  

540753001000   Diğer dokunmuş men (elastiki, renkli ipliklerden, tekstüre poliester=>%85)

  

540753009011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, renkli ipliklerden, tekstüre poliester=>%85)



  

540753009012   Diğer dokunmuş men (perdelik, renkli ipliklerden, tekstüre poliester=>%85)

  

540753009013   Diğer dokunmuş men (astarlık, renkli ipliklerden, tekstüre poliester=>%85)

  

540753009019   Diğer dokunmuş men (diğer, renkli ipliklerden, tekstüre poliester=>%85)

  

540754               Diğer dokunmuş men; baskılı, tekstürize poliester=>%85

  

54075400           Diğer dokunmuş men; baskılı, tekstürize poliester=>%85

  

540754001000   Diğer dokunmuş men (elastiki, baskılı, tekstüre poliester=>%85)

  

540754009011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, baskılı, tekstüre poliester=>%85)

  

540754009012   Diğer dokunmuş men (perdelik, baskılı, tekstüre poliester=>%85)

  

540754009019   Diğer dokunmuş men (diğer, baskılı, tekstüre poliester=>%85)

  

540761               Diğer dokunmuş men (tekstürize edilmemiş poliester=>%85)

  

54076110           Diğer dokunmuş men (tekstürize edilmemiş poliester=>%85)

  

540761101000   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,elastiki,tekstüre edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761109011   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,döşemelik, tekstüre edilmemiş

polies.fil=>%85)

  

540761109012   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,perdelik, tekstüre edilmemiş

polies.fil=>%85)

  

540761109013   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,astarlık, tekstüre edilmemiş

polies.fil=>%85)

  

540761109019   Diğer dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış,diğer, tekstüre edilmemiş polies.fil=>%85)

  

54076130           Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize, edilmemiş polies.fil=>%85

  

540761301000   Diğer dokunmuş men (elastik, boyanmış, tekstüre, edilmemiş poliest. fil=>%85)

  

540761309011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, boyanmış, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)



  

540761309012   Diğer dokunmuş men (perdelik, boyanmış, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761309013   Diğer dokunmuş men (astarlık, boyanmış, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761309019   Diğer dokunmuş men (diğer, boyanmış, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

54076150           Diğer dokunmuş men; renkli iplikten, teks, edilmemiş polies.fil=>%85

  

540761501000   Diğer dokunmuş men (elastik, renkli iplikten, tekstüre, edilmemiş poliest. fil=>%85)

  

540761509011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, renkli iplikten, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761509012   Diğer dokunmuş men (perdelik, renkli iplikten, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761509013   Diğer dokunmuş men (astarlık, renkli iplikten, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761509019   Diğer dokunmuş men (diğer, renkli iplikten, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

54076190           Diğer dokunmuş men; baskılı, teks, edilmemiş polies.fil=>%85

  

540761901000   Diğer dokunmuş men (elastik, baskılı, tekstüre, edilmemiş poliest. fil=>%85)

  

540761909011   Diğer dokunmuş men (döşemelik, baskılı, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761909012   Diğer dokunmuş men (perdelik, baskılı, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540761909019   Diğer dokunmuş men (diğer, baskılı, tekstüre, edilmemiş polies.fil=>%85)

  

540769               Dokumalar (tekstrüze edilmiş poliester elyafı >% 85)

  

54076910           Diğer dokunmuş men (ağarmamış/ağarmış, sentetik fil=>%85)

  

540769101000   Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, ağarmamış/ağarmış, poliester

filament=>%85)

  

540769109011   Döşemelik mensucat (ağarmamış/ağarmış, poliester filament=>%85)

  

540769109012   Perdelik mensucat (ağarmamış/ağarmış, poliester filament=>%85)

  

540769109013   Astarlık mensucat (ağarmamış/ağarmış, poliester filament=>%85)



  

540769109019   Diğer mensucat (ağarmamış/ağarmış, poliester filament=>%85)

  

54076990           Diğer dokunmuş men; diğer, diğer poliester fil=>%85

  

540769901000   Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, poliester filament=>%85)

  

540769909011   Döşemelik mensucat (poliester filament=>%85)

  

540769909012   Perdelik mensucat (poliester filament=>%85)

  

540769909019   Diğer mensucat (poliester filament=>%85)

  

540771               Diğer dokunmuş men; diğer, diğer sentetik filemant =>%85

  

54077100           Diğer dokunmuş men; diğer, diğer sentetik filemant =>%85

  

540771001000   Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, ağarmamış/ağarmış, sentetik

filament=>%85)

  

540771009011   Döşemelik mensucat (ağarmamış/ağarmış, sentetik filament=>%85)

  

540771009012   Perdelik mensucat (ağarmamış/ağarmış, sentetik filament=>%85)

  

540771009013   Astarlık mensucat (ağarmamış/ağarmış, sentetik filament=>%85)

  

540771009019   Diğer mensucat (ağarmamış/ağarmış, sentetik filament=>%85)

  

540772               Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik fil=>%85

  

54077200           Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik fil=>%85

  

540772001000   Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, boyanmış, sentetik filament=>%85)

  

540772009011   Döşemelik mensucat (boyanmış, sentetik filament=>%85)

  

540772009012   Perdelik mensucat (boyanmış, sentetik filament=>%85)

  

540772009013   Astarlık mensucat (boyanmış, sentetik filament=>%85)

  

540772009019   Diğer mensucat (boyanmış, sentetik filament=>%85)



  

540773               Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, sentetik fil=>%85

  

54077300           Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, sentetik fil=>%85

  

540773001000   Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, farklı renkteki ipliklerden, sentetik

filament=>%85)

  

540773009011   Döşemelik mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament=>%85)

  

540773009012   Perdelik mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament=>%85)

  

540773009013   Astarlık mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament=>%85)

  

540773009019   Diğer mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament=>%85)

  

540774               Diğer dokunmuş mensucat; baskılı, sentetik filamensucatt=>%85

  

54077400           Diğer dokunmuş mensucat; baskılı, sentetik filamensucatt=>%85

  

540774001000   Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, baskılı, sentetik filament=>%85)

  

540774009011   Döşemelik mensucat (baskılı, sentetik filament=>%85)

  

540774009012   Perdelik mensucat (baskılı, sentetik filament=>%85)

  

540774009019   Diğer mensucat (baskılı, sentetik filament=>%85)

  

540781               Diğer dokunmuş mens; sent.fil.<%85, pamuk karışık

  

54078100           Diğer dokunmuş mens; sent.fil.<%85, pamuk karışık

  

540781001000   Elastiki dokunmuş men (ağartılmış/ağartılmamış, sent.fil.<%85) pamuk karışık

  

540781009011   Döşemelik mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sent.fil.<%85) ve sadece pamukla karışık

  

540781009012   Perdelik mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sent.fil.<%85) ve sadece pamukla karışık

  

540781009013   Astarlık mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sent.fil.<%85) ve pamukla karışık

  

540781009019   Diğer dokunmuş mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sent.fil.<%85) ve pamukla karışık



  

540782               Diğer dokunmuş mens; boyanmış, sent.fil.<%85, pamuk karışık

  

54078200           Diğer dokunmuş mens; boyanmış, sent.fil.<%85, pamuk karışık

  

540782001000   Elastiki mensucat (boyanmış, sent.fil.<%85) ve pamukla karışık

  

540782009011   Döşemelik mensucat (boyanmış, sent.fil.<%85) ve pamukla karışık

  

540782009012   Perdelik mensucat (boyanmış, sent.fil.<%85) ve pamukla karışık

  

540782009013   Astarlık mensucat (boyanmış, sent.fil.<%85) ve pamukla karışık

  

540782009019   Diğer dokunmuş men (boyanmış, sent.fil.<%85) ve pamukla karışık

  

540783               Diğer dokunmuş men (renkli ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)

  

54078300           Diğer dokunmuş men (renkli ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)

  

540783001000   Elastiki mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sent.fil.<%85) pamuk karışık

  

540783009011   Döşemelik mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sent.fil<%85) pamuk karışık

  

540783009012   Perdelik mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sent.fil<%85) pamuk karışık

  

540783009013   Astarlık mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sent.fil<%85) pamuk karışık

  

540783009019   Diğer mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sent.fil<%85) pamuk karışık

  

540784               Diğer dokunmuş men (baskılı ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)

  

54078400           Diğer dokunmuş men (baskılı ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)

  

540784001000   Elastiki mensucat (baskılı, sent.fil.<%85) pamuk karışık

  

540784009011   Döşemelik mensucat (baskılı, sent.fil<%85) pamuk karışık

  

540784009012   Perdelik mensucat (baskılı, sent.fil<%85) pamuk karışık

  

540784009019   Astarlık mensucat (baskılı, sent.fil<%85) pamuk karışık

  



540791               Diğer dokunmuş men; sentetik filament ipliğinden

  

54079100           Diğer dokunmuş men; sentetik filament ipliğinden

  

540791001000   Elastiki mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sentetik filament ipliğinden)

  

540791009011   Döşemelik mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sentetik filament ipliğinden)

  

540791009012   Perdelik (ağartılmış/ağartılmamış, sentetik filament ipliğinden)

  

540791009013   Astarlık mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sentetik filament ipliğinden)

  

540791009019   Diğer mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, sentetik filament ipliğinden)

  

540792               Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik filament ipliğinden

  

54079200           Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik filament ipliğinden

  

540792001000   Elastiki mensucat (boyanmış, sentetik filament ipliğinden)

  

540792009011   Döşemelik mensucat (boyanmış, sentetik filament ipliğinden)

  

540792009012   Perdelik (boyanmış, sentetik filament ipliğinden)

  

540792009013   Astarlık mensucat (boyanmış, sentetik filament ipliğinden)

  

540792009019   Diğer mensucat (boyanmış, sentetik filament ipliğinden)

  

540793               Diğer dokunmuş mens; renkli ipliklerden, sentetik filament ipliğinden

  

54079300           Diğer dokunmuş mens; renkli ipliklerden, sentetik filament ipliğinden

  

540793001000   Elastiki mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament ipliğinden)

  

540793009011   Döşemelik mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament ipliğinden)

  

540793009012   Perdelik (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament ipliğinden)

  

540793009013   Astarlık mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament ipliğinden)

  

540793009019   Diğer mensucat (farklı renkteki ipliklerden, sentetik filament ipliğinden)



  

540794               Diğer dokunmuş mens; baskılı, sentetik filament ipliğinden

  

54079400           Diğer dokunmuş mens; baskılı, sentetik filament ipliğinden

  

540794001000   Elastiki mensucat (baskılı, sentetik filament ipliğinden)

  

540794009011   Döşemelik mensucat (baskılı, sentetik filament ipliğinden)

  

540794009012   Perdelik (baskılı, sentetik filament ipliğinden)

  

540794009019   Diğer dokunmuş mensucat (diğer, baskılı, sentetik filament ipliğinden)

  

5408                   Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

  

540810               Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat

  

54081000           Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat

  

540810001000   Elastiki mensucat; viskoz ipeğinden,yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş

  

540810009011   Paraşütlük mensucat ; viskoz ipeğinden,yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş

  

540810009012   Çadırlık mensucat; viskoz ipeğinden,yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş

  

540810009019   iğer mensucat; viskoz ipeğinden,yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş

  

540821               Diğer dokunmuş mens; suni fil.şerit, vb.=>%85

  

54082100           Diğer dokunmuş mens; suni fil.şerit, vb.=>%85

  

540821001000   Elastiki mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, suni fil.şerit, vb.=>%85)

  

540821009011   Döşemelik mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, suni fil.şerit, vb.=>%85)

  

540821009012   Perdelik mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, suni fil.şerit, vb.=>%85)

  

540821009013   Astarlık mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, suni fil.şerit, vb.=>%85)

  

540821009019   Diğer mensucat (ağartılmış/ağartılmamış, suni fil.şerit, vb.=>%85)

  



540822               Dokumalar (%85 ve fazla suni lif içeren;boyanmış)

  

54082210           Diğ do.men; bez a.dimi, sat.boyalı, 135<en<=155cm, suni fil.şer, vb.=>%85

  

540822101000   Elastiki mensucat (bez a.dimi, sat.boyalı, 135<en<=155cm, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822109011   Döşemelik mensucat (bez a.dimi, sat.boyalı, 135<en<=155cm, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822109012   Perdelik mensucat (bez a.dimi, sat.boyalı, 135<en<=155cm, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822109013   Astarlık mensucat (bez a.dimi, sat.boyalı, 135<en<=155cm, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822109019   Diğer mensucat (bez a.dimi, sat.boyalı, 135<en<=155cm, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

54082290           Diğ dokuma men; diğer, bez a.dimi, saten boyalı, suni fil.şer, vb.=>%85

  

540822901000   Elastiki mensucat (bez a.dimi, saten boyalı, diğer, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822909011   Döşemelik mensucat (bez a.dimi, saten boyalı, diğer, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822909012   Perdelik mensucat (bez a.dimi, saten boyalı, diğer, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822909013   Astarlık mensucat (bez a.dimi, saten boyalı, diğer, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540822909019   Diğer mensucat (bez a.dimi, saten boyalı, diğer, suni fil.şer, vb.=>%85)

  

540823               Dokumalar (%85 ve fazla suni iplik içeren; renkli iplikten)

  

54082300           Diğer dokunmuş mensucat (farklı renkteki ipliklerden, suni filament=>% 85)

  

540823001000   Elastiki mensucat (renkli ipliklerden, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540823009011   Döşemelik mensucat (renkli ipliklerden, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540823009012   Perdelik mensucat (renkli ipliklerden, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540823009013   Astarlık mensucat (renkli ipliklerden, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540823009019   Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540824               Diğ dokuma mensucat; baskılı, suni filament şerit vb.=>%85



  

54082400           Diğ dokuma mensucat; baskılı, suni filament şerit vb.=>%85

  

540824001000   Elastiki mensucat (baskılı, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540824009011   Döşemelik mensucat (baskılı, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540824009012   Perdelik mensucat (baskılı, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540824009019   Diğer mensucat (baskılı, suni filament şerit vb.=>%85)

  

540831               Diğer dokunmuş mensucat

  

54083100           Diğer dokunmuş mensucat

  

540831001000   Diğer elastiki mensucat;ağartılmış/ağartılmamış

  

540831009011   Diğer döşemelik mensucat;ağartılmış/ağartılmamış

  

540831009012   Diğer Perdelik mensucat;ağartılmış/ağartılmamış

  

540831009013   Diğer astarlık mensucat;ağartılmış/ağartılmamış

  

540831009019   Diğer mensucat;ağartılmış/ağartılmamış

  

540832               Diğer dokunmuş mensucat; boyanmış

  

54083200           Diğer dokunmuş mensucat; boyanmış

  

540832001000   Diğer elastiki mensucat; boyanmış

  

540832009011   Diğer döşemelik mensucat; boyanmış

  

540832009012   Diğer Perdelik mensucat; boyanmış

  

540832009013   Diğer astarlık mensucat; boyanmış

  

540832009019   Diğer mensucat; boyanmış

  

540833               Diğer dokunmuş mensucat; renkli ipliklerden

  



54083300           Diğer dokunmuş mensucat; renkli ipliklerden

  

540833001000   Diğer elastiki mensucat; farklı renkteki ipliklerden

  

540833009011   Diğer döşemelik mensucat; farklı renkteki ipliklerden

  

540833009012   Diğer Perdelik mensucat; farklı renkteki ipliklerden

  

540833009013   Diğer astarlık mensucat; farklı renkteki ipliklerden

  

540833009019   Diğer mensucat; farklı renkteki ipliklerden

  

540834               Diğer dokunmuş mensucat; baskılı

  

54083400           Diğer dokunmuş mensucat; baskılı

  

540834001000   Diğer elastiki mensucat; baskılı

  

540834009011   Diğer döşemelik mensucat; baskılı

  

540834009012   Diğer Perdelik mensucat; baskılı

  

540834009019   Diğer mensucat; baskılı

  

55                       Sentetik ve suni devamsız lifler

  

5500                   Sentetik ve suni devamsız lifler

  

550000               Sentetik ve suni devamsız lifler

  

55000000           Sentetik ve suni devamsız lifler

  

550000000001   Sentetik ve suni devamsız lifler

  

550000000002   Sentetik ve suni devamsız lifler

  

5501                   Sentetik filament demetleri

  

550110               Sentetik filament demetleri; naylon/diğer poliamidlerden

  

55011000           Sentetik filament demetleri; naylon/diğer poliamidlerden



  

550110000000   Sentetik filament demetleri; naylon/diğer poliamidlerden

  

550120               Sentetik filament demetleri; poliesterlerden

  

55012000           Sentetik filament demetleri; poliesterlerden

  

550120000000   Sentetik filament demetleri; poliesterlerden

  

550130               Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten

  

55013000           Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten

  

550130000000   Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten

  

550140               Sentetik filament demetleri; polipropilenden olanlar

  

55014000           Sentetik filament demetleri; polipropilenden olanlar

  

550140000000   Sentetik filament demetleri; polipropilenden olanlar

  

550190               Sentetik filament demetleri-diğer

  

55019000           Sentetik filament demetleri-diğer

  

550190000000   Sentetik filament demetleri-diğer

  

5502                   Suni filament demetleri

  

550200               Suni lif demetleri

  

55020010           Suni filament demetleri; viskoz ipeğinden

  

550200100000   Suni filament demetleri; viskoz ipeğinden

  

55020040           Asetattan suni filament demetleri

  

550200400000   Asetattan suni filament demetleri

  

55020080           Diğerlerinden suni filament demetleri

  



550200800000   Diğerlerinden suni filament demetleri

  

5503                   Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

550311               Aramidlerden devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

55031100           Aramidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

550311000000   Aramidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

550319               Diğer naylon/diğer poliamidlerden devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

55031900           Diğer naylon/diğer poliamidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

550319000000   Diğer naylon/diğer poliamidlerden sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

550320               Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden

  

55032000           Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden (işlem görmemiş)

  

550320000000   Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden (işlem görmemiş)

  

550330               Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten

  

55033000           Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten (işlem görmemiş)

  

550330000000   Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten (işlem görmemiş)

  

550340               Sentetik devamsız lifler; polipropilenden

  

55034000           Sentetik devamsız lifler; polipropilenden (işlem görmemiş)

  

550340000000   Sentetik devamsız lifler; polipropilenden (işlem görmemiş)

  

550390               Diğer sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

55039000           Sentetik devamsız lifler; diğerlerinden (işlem görmemiş)

  

550390000000   Sentetik devamsız lifler; diğerlerinden (işlem görmemiş)

  

5504                   Suni devamsız lifler (işlem görmemiş)



  

550410               Suni devamsız (işlem görmemiş) (viskoz ipeğinden)

  

55041000           Suni devamsız lifler (işlem görmemiş) (viskoz ipeğinden)

  

550410000000   Suni devamsız lifler (işlem görmemiş) (viskoz ipeğinden)

  

550490               Suni devamsız (işlem görmemiş)

  

55049000           Suni devamsız (işlem görmemiş)

  

550490000011   Suni devamsız lifler (işlem görmemiş); asetatdan

  

550490000012   Suni devamsız lifler (işlem görmemiş); proteik esaslı

  

550490000019   Suni devamsız lifler (işlem görmemiş); diğer

  

5505                   Sentetik ve suni lif döküntüleri

  

550510               Sentetik lif döküntüleri

  

55051010           Döküntüler (naylon/diğer poliamidlerden)

  

550510100011   Sentetik lif döküntüleri (naylon/diğer poliamidlerden) (ditme ile elde edilen)

  

550510100019   Sentetik lif döküntüleri (naylon/diğer poliamidlerden) (diğer şekilde elde edilen)

  

55051030           Döküntüler (poliesterlerden)

  

550510300011   Sentetik lif döküntüleri (poliesterlerden) (ditme ile elde edilen)

  

550510300019   Sentetik lif döküntüleri (poliesterlerden) (diğer şekilde elde edilen)

  

55051050           Döküntüler (akrilik/modakrilik)

  

550510500011   Sentetik lif döküntüleri (akrilik/modakrilik) (ditme ile elde edilen)

  

550510500019   Sentetik lif döküntüleri (akrilik/modakrilik) (diğer şekilde elde edilen)

  

55051070           Döküntüler (polipropilenden)

  



550510700011   Sentetik lif döküntüleri (polipropilenden) (ditme ile elde edilen)

  

550510700019   Sentetik lif döküntüleri (polipropilenden) (diğer şekilde elde edilen)

  

55051090           Döküntüler (diğer sentetik lifden)

  

550510900011   Sentetik lif döküntüleri (diğerleri) (ditme ile elde edilen)

  

550510900019   Sentetik lif döküntüleri (diğerleri) (diğer şekilde elde edilen)

  

550520               Döküntüler (suni lifden)

  

55052000           Döküntüler (suni lifden)

  

550520000011   Suni lif döküntüleri (ditme suretiyle ile elde edilen)

  

550520000018   Suni lif döküntüleri (diğer şekilde elde edilen)

  

5506                   Sentetik devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

550610               Naylon/diğer poliamidlerden lif ve döküntüler

  

55061000           Naylon/diğer poliamidlerden lif ve döküntüler

  

550610000000   Naylon/diğer poliamidlerden sentetik devamsız lifler(işlem görmüş)

  

550620               Poliesterden lif ve döküntüler

  

55062000           Poliesterden lif ve döküntüler

  

550620000000   Poliesterden sentetik devamsız lifler (işlem görmüş )

  

550630               Akrilik veya modakrilikten lif ve döküntüler

  

55063000           Akrilik veya modakrilikten lif ve döküntüler

  

550630000000   Akrilik veya modakrilikten sentetik devamsız lifler(işlem görmüş)

  

550690               Diğer sentetik devamsız lifler; ileri işlem görmüş

  

55069000           Diğer sentetik devamsız lifler (işlem görmüş)



  

550690000000   Diğer sentetik devamsız lifler (işlem görmüş)

  

5507                   Suni devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

550700               Suni devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

55070000           Suni devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

550700000011   Viskozdan suni devamsız lifler (karde edilmiş taranmış, vb. işlenmiş)

  

550700000012   Asetattan suni devamsız lif (karde edilmiş, taranmış vb. işlenmiş)

  

550700000019   Diğer suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış vb. işlenmiş)

  

5508                   Suni ve sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği

  

550810               Sentetik devamsız lifden dikiş ipliği

  

55081010           Sentetik devamsız lifden dikiş ipliği (perakende)

  

550810100011   Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ;polyesterden(perakende hale getirilmemiş)

  

550810100012   Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ;Akrilik (perakende hale getirilmemiş)

  

550810100019   Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ;diğerleri (perakende hale getirilmemiş)

  

55081090           Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ; (perakende hale getirilmemiş)

  

550810900000   Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ; (perakende hale getirilmemiş)

  

550820               Suni devamsız lifden dikiş ipliği

  

55082010           Suni devamsız liflerden liflerden dikiş ipliği (perakende hale getirilmemiş)

  

550820100000   Suni devamsız liflerden liflerden dikiş ipliği (perakende hale getirilmemiş)

  

55082090           Suni devamsız liflerden liflerden dikiş ipliği (perakende hale getirilmiş)

  

550820900000   Suni devamsız liflerden liflerden dikiş ipliği (perakende hale getirilmiş)

  



5509                   Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan)

  

550911               Sentetik devamsız lif ipl.; tek kat, naylon/diğer polyamid >= 85% (toptan)

  

55091100           Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat, naylon/diğer polyamid >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550911000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat, naylon/diğer polyamid >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550912               Sentetik devamsız lif ipl.; röt/kab, naylon/diğer poliami >= 85% (toptan)

  

55091200           Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, naylon/diğer poliami >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550912000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, naylon/diğer poliami >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550921               Ağırlık: >= 85% poliester tek kat iplik (devamsızdan)

  

55092100           Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat, polyester lifleri >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

  

550921000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat, polyester lifleri >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

  

550922               Ağırlık; >= 85% poliester;rötar, kable iplik (devamsızdan)

  

55092200           Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, polyester lifleri >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

  

550922000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, polyester lifleri >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

  

550931               Ağırlık; >= 85% akrilik, modakrilik tek kat iplik (devamsızdan)

  

55093100           Sentetik devamsız liflerde iplikler; tek kat, akrilik /modakrilik >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

  

550931000000   Sentetik devamsız liflerde iplikler; tek kat, akrilik /modakrilik >= 85% (toptan)(dikiş hariç)

  

550932               Ağırlık; >= 85% akrilik, modakrilik rötar, kable iplik

  

55093200           Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, akrilik /modakrilik >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  



550932000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, akrilik /modakrilik >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550941               Ağırlık; >= 85% sentetik devamsız elyaf;tek kat iplik

  

55094100           Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat,sentetik devamsız lifleri >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550941000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler; tek kat,sentetik devamsız lifleri >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550942               Ağırlık; >= 85% sentetik devamsız elyaf;rötar, kable iplikler

  

55094200           Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, sentetik devamsız lifleri >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550942000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler; röt/kab, sentetik devamsız lifleri >= 85% (toptan)(dikiş

hariç)

  

550951               Devamsız poliester lif diğer ipl.; suni devamsız lif karışık (toptan)

  

55095100           Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; suni devamsız lif karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550951000000   Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; suni devamsız lif karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550952               Devamsız poliester lifleri ile yün/ince kıl karışımı iplikler

  

55095200           Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık (toptan)(dikiş

hariç)

  

550952000000   Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık (toptan)(dikiş

hariç)

  

550953               Poliest.devamsız lif ipl.-pamuk karışık. (toptan)

  

55095300           Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; pamukla karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550953000000   Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; pamukla karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550959               Poliester devamsız lif iplikler-diğer, toptan

  



55095900           Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

  

550959000000   Devamsız poliester liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

  

550961               Devamsız akrilik, modakrilik ile yün, ince kıl karışımı iplik

  

55096100           Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık

(toptan)(dikiş hariç)

  

550961000000   Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık

(toptan)(dikiş hariç)

  

550962               Devamsız akrilik/modakrilik lif ipl; pamuk karışık (toptan)

  

55096200           Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; pamuk karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550962000000   Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; pamuk karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550969               Devamsız akrilik/modakrilik lif ipl-diğer, toptan

  

55096900           Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

  

550969000000   Devamsız akrilik /modakrilik liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

  

550991               Devamsız sentetik liflerle yün, ince kıl karışımı iplikler

  

55099100           Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550991000000   Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; Yün /ince hayvan kılı karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550992               Sent.devamsız lif ipl; diğer, pamuk karışık (toptan)

  

55099200           Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; pamuk karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550992000000   Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; pamuk karışık (toptan)(dikiş hariç)

  

550999               Sent.devamsız liflerden iplikler; diğer (toptan)

  

55099900           Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)

  

550999000000   Sentetik devamsız liflerden diğer iplikler; diğerleri (toptan)(dikiş hariç)



  

5510                   Suni devamsız lifden iplikler (dikiş ipliği hariç)

  

551011               Diğer iplik; tekkat, suni devamsız lif >= 85% (toptan)

  

55101100           Suni devamsız liflerden tek kat iplikler (dikiş ipliği hariç); suni devamsız lif oranı =>%85,

perakende için

  

551011000000   Suni devamsız liflerden tek kat iplikler (dikiş ipliği hariç); suni devamsız lif oranı =>%85,

perakende için

  

551012               Diğer iplik-rötar/kable, suni devamsız lif >= 85% (toptan)

  

55101200           Suni devamsız liflerden çok katlı bükülü iplikler (dikiş ipliği hariç); suni devamsız lif oranı

=>%85, perakende için

  

551012000000   Suni devamsız liflerden çok katlı bükülü iplikler (dikiş ipliği hariç); suni devamsız lif oranı

=>%85, perakende için

  

551020               Diğer iplik; yün/kıl karışık, suni devamsız lif < 85% (toptan)

  

55102000           Suni devamsız liflerden hayvan kılları ile karışık iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif

or.<%85, perakende için

  

551020000000   Suni devamsız liflerden hayvan kılları ile karışık iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif

or.<%85, perakende için

  

551030               Diğer iplik-pamuk karışık, suni devamsız lif < 85% (toptan)

  

55103000           Suni devamsız liflerden pamuk ile karışık iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif

or.<%85, perakende için

  

551030000000   Suni devamsız liflerden pamuk ile karışık iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif

or.<%85, perakende için

  

551090               Diğer iplik-diğer, suni devamsız lif < 85% (toptan)

  

55109000           Suni devamsız liflerden diğer iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif or.<%85,

perakende için

  

551090000000   Suni devamsız liflerden diğer iplikler (dikiş ipl.hariç); suni devamsız lif or.<%85,

perakende için



  

5511                   Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak

hale getirilmiş)

  

551110               Diğer iplik-diğer, sentetik devamsız lif=>%85, perakende

  

55111000           Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); sentetik devamsız lif oranı =>%85,

perakende için

  

551110000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); sentetik devamsız lif oranı =>%85,

perakende için

  

551120               Diğer iplik-diğer, sentetik devamsız lif<%85, perakende

  

55112000           Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); sentetik devamsız lif oranı <%85,

perakende için

  

551120000000   Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); sentetik devamsız lif oranı <%85,

perakende için

  

551130               Diğer iplik; suni devamsız liflerden (perakende)

  

55113000           Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); perakende için

  

551130000000   Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç); perakende için

  

5512                   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla

sentetik devamsız lif içerenler)

  

551211               Dokunmuş mensucat; poliester lifi=>%85

  

55121100           Dokunmuş mensucat; poliester lifi=>%85

  

551211001000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş elastiki mensucat; ağartılmış/ağartılmamış, devamsız

poliester lif oranı =>%85

  

551211009000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer mensucat; ağartılmış/ağartılmamış, devamsız

poliester lif oranı =>%85

  

551219               Dokunmuş mensucat;poliester=>%85 ağırlık, diğer

  



55121910           Mensucat; baskılı, sentetik devamsız poliester lif=>%85

  

551219101000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş elastiki mensucat; bskılı, devamsız poliester lif oranı

=>%85

  

551219109000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer mensucat; bskılı, devamsız poliester lif oranı

=>%85

  

55121990           Mensucat; diğer, sentetik devamsız poliester lif=>%85

  

551219901000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş elastiki diğer mensucat; devamsız poliester lif oranı

=>%85

  

551219909000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer mensucat; devamsız poliester lif oranı =>%85

  

551221               Dokunmuş mensucat;akrilik/modakrilik=>%85

  

55122100           Dokunmuş mensucat;akrilik/modakrilik=>%85

  

551221001000   Sentetik devamsız liflerden dok.elastiki mens.; ağartılmış/ağartılmamış, devamsız akrilik

veya modakrilik lif or. =>%85

  

551221009000   Sentetik devamsız liflerden dok.diğer mens.; ağartılmış/ağartılmamış, devamsız akrilik

veya modakrilik lif or. =>%85

  

551229               Dokunmuş mensucat;akrilik/modakrilik=>%85, diğer

  

55122910           Mensucat; baskılı, devamsız akrilik/modakrilik=>%85

  

551229101000   Sentetik devamsız liflerden dok.elastiki mens.; baskılı, devamsız akrilik veya modakrilik lif

or. =>%85

  

551229109000   Sentetik devamsız liflerden dok.diğer mens.; baskılı, devamsız akrilik veya modakrilik lif

or. =>%85

  

55122990           Mensucat; diğer, devamsız akrilik/modakrilik=>%85

  

551229901000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş elastiki diğer mensucat; devamsız akrilik veya

modakrilik lif oranı =>%85

  

551229909000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer mensucat; devamsız akrilik veya modakrilik lif

oranı =>%85



  

551291               Mensucat; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sent.lif=>%85

  

55129100           Mensucat; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sent.lif=>%85

  

551291001000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş elastiki mensucat; ağartılmış/ağartılmamış, sentetik

devamsız lif oranı =>%85

  

551291009000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer mensucat; ağartılmış/ağartılmamış, sentetik

devamsız lif oranı =>%85

  

551299               Dokunmuş mensucat;sentetik devamsız lif<%85, baskılı

  

55129910           Mensucat; baskılı, diğer devamsız sent.lif=>%85

  

551299101000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş elastiki mensucat; baskılı, sentetik devamsız lif oranı

=>%85

  

551299109000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer mensucat; baskılı, sentetik devamsız lif oranı

=>%85

  

55129990           Mensucat; diğer devamsız sent.lif=>%85

  

551299901000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş elastiki diğer mensucat; sentetik devamsız lif oranı

=>%85

  

551299909000   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş diğer mensucat; sentetik devamsız lif oranı =>%85

  

5513                   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat ( lif oranı <% 85, m2 .ağırlığı <=170 gr,

sadece pamukla karışık)

  

551311               Devamsız poliester, pamuk karışımı düz dokuma

  

55131120           Mensucat; en<=165cm, devamsız p.est.lif<%85, bez a, m2<=170gr

  

551311201000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;en

=<165cm(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551311209000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;en

=<165cm(ağartılmamış/ağartılmış)diğer mens.

  



55131190           Mensucat; en>165cm, devamsız, p.est<%85, bez ayağı, a, m2<=170gr

  

551311901000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;en

>165cm(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551311909000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;en

>165cm(ağartılmamış/ağartılmış)diğer mens.

  

551312               Mensucat-devamsız poliester <%85, 3lü/4lü dimi, a, m2<=170gr

  

55131200           Mensucat-devamsız poliester <%85, 3lü/4lü dimi, a, m2<=170gr

  

551312001000   Devamsız polies.lif. (3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı

<%85,m2<170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551312009000   Devamsız polies.lif. (3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;en

=<165cm(ağartılmamış/ağartılmış)diğer mens.

  

551313               Mensucat-devamsız poliester <%85, diğer, m2<=170gr

  

55131300           Mensucat-devamsız poliester <%85, diğer, m2<=170gr

  

551313001000   Devamsız polies.lif. diğer;pamuk karışımı

<%85,m2<170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551313009000   Devamsız polies.lif. diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)diğer

mens.

  

551319               Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr.

  

55131900           Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr.

  

551319001000   Diğer dokunmuş mensucat;pamuk karışımı

<%85,m2<170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551319009000   Diğer dokunmuş mensucat;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)diğer

mens.

  

551321               Devamsız poliester lif, pamuk karışımı bez ayağı;boyanmış

  

55132100           Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)



  

551321001000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)elastik mens.

  

551321009000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)diğer mens.

  

551323               Mensucat; devamsız poliester <%85, diğer, boyanmış, m2<=170gr

  

55132310           Mensucat; devamsız poliester (3'lü veya 4'lü dimi) <%85, diğer, boyanmış, m2<=170gr

  

551323101000   Devamsız polies.lif.(3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)elastik

mens.

  

551323109000   Devamsız polies.lif.(3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)diğer

mens.

  

55132390           Mensucat; devamsız poliester (diğer) <%85, diğer, boyanmış, m2<=170gr

  

551323901000   Devamsız polies.lif.diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)elastik mens.

  

551323909000   Devamsız polies.lif.diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)diğer mens.

  

551329               Mensucat; devamsız sent<%85, boyanmış; m2<=170gr.

  

55132900           Mensucat; devamsız sent<%85, boyanmış; m2<=170gr.

  

551329001000   Diğer dokunmuş mens; diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)elastik mens.

  

551329009000   Diğer dokunmuş mens;diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(boyanmış)diğer mens.

  

551331               Mensucat; bez ayağı, renkli iplik, devamsız poliester<%85, diğer, m2<=170gr

  

55133100           Mensucat; bez ayağı, renkli iplik, devamsız poliester<%85, diğer, m2<=170gr

  

551331001000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(Renkli iplerden)elastik

mens.

  

551331009000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(renkli iplerden)diğer

mens.

  

551339               Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, renkli iplikten, m2<=170gr.

  



55133900           Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, renkli iplikten, m2<=170gr.

  

551339001000   Diğer dokunmuş mens; diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(renkli iplerden)elastik

mens.

  

551339009000   Diğer dokunmuş mens;diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(renkli iplerden)diğer mens.

  

551341               Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2<=170gr

  

55134100           Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2<=170gr

  

551341001000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(Baskılı)elastik mens.

  

551341009000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(Baskılı)diğer mens.

  

551349               Devamsız lif dok.mensucat.-diğer, sent<%85, baskılı, m2<=170gr.

  

55134900           Devamsız lif dok.mensucat.-diğer, sent<%85, baskılı, m2<=170gr.

  

551349001000   Diğer dokunmuş mens; diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(baskılı)elastik mens.

  

551349009000   Diğer dokunmuş mens;diğer;pamuk karışımı <%85,m2<170gr;(baskılı)diğer mens.

  

5514                   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat ( lif oranı <% 85, m2 .ağırlığı >170 gr,

sadece pamukla karışık)

  

551411               Mensucat; bez a, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

55141100           Mensucat; bez a, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551411001000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551411009000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)diğer mens.

  

551412               Mensucat; 3lü/4lü dimi, a.mamış/a.mış, d.msız poliester<%85, m2>170gr

  

55141200           Mensucat; 3lü/4lü dimi, a.mamış/a.mış, d.msız poliester<%85, m2>170gr

  

551412001000   Devamsız polies.lif.(3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.



  

551412009000   Devamsız polies.lif. (3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)diğer mens.

  

551419               Mensucat; diğer dokunmamış; sentetik lif<%85, m2>170gr

  

55141910           Mensucat; diğer dokunmamış; devamsız poliester lif<%85, m2>170gr

  

551419101000   Devamsız polies.lif. (diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551419109000   Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat; pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)

  

55141990           Mensucat; diğer dokunmamış lif<%85, m2>170gr

  

551419901000   Devamsız polies.lif.(diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)elastik mens.

  

551419909000   Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat;pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)

  

551421               Mensucat; bez ayağı, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

55142100           Mensucat; bez ayağı, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551421001000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(boyanmış)elastik mens.

  

551421009000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(boyanmış)diğer mens.

  

551422               Mensucat; 3lü/4lü dimi, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

55142200           Mensucat; 3lü/4lü dimi, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551422001000   Devamsız polies.lif.(3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(boyanmış)elastik

mens.

  

551422009000   Devamsız polies.lif. (3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(boyanmış)diğer

mens.

  

551423               Mensucat; boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr



  

55142300           Mensucat; boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551423001000   Devamsız polies.lif. (diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(boyanmış)elastik mens.

  

551423009000   Devamsız polies.lif. diğer dokunmuş mens.;pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(boyanmış)

  

551429               Mensucat; boyanmış, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

  

55142900           Mensucat; boyanmış, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

  

551429001000   Devamsız polies.lif.(diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(boyanmış)elastik mens.

  

551429009000   Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mens.;pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(boyanmış)

  

551430               Mensucat; farklı renkli ipliklerden sentetik lif<%85, m2>170gr

  

55143010           Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız poliester lif (bez ayağı)<%85, m2>170gr

  

551430101000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(renkli ipliklerden)elastik

mens.

  

551430109000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(renkli ipliklerden)diğer

mens.

  

55143030           Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız poliester lif (3'lü veya 4'lü dimi)<%85,

m2>170gr

  

551430301000   Devamsız polies.lif.(3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(renkli

ipliklerden)elastik mens.

  

551430309000   Devamsız polies.lif. (3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(renkli

ipliklerden)diğer mens.

  

55143050           Mensucat; farklı renkli ipliklerden, devamsız poliester lif (diğer dokunmuş)<%85,

m2>170gr

  

551430501000   Devamsız polies.lif. (diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(renkli

ipliklerden)elastik mens.



  

551430509000   Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat; pamuk karışımı

<%85,m2>170gr; (renkli ipliklerden)

  

55143090           Mensucat; farklı renkli ipliklerden, diğer poliester lif (diğer dokunmuş)<%85, m2>170gr

  

551430901000   Devamsız polies.lif.(diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(renkli

ipliklerden)elastik mens.

  

551430909000   Sent.devamsız poliester liflerden baskılı boyanmış diğer dokunmuş mens.;pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;renkli ipliklerden

  

551441               Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

55144100           Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551441001000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(baskılı)elastik mens.

  

551441009000   Devamsız polies.lif. (bez ayağı);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(baskılı)diğer mens.

  

551442               Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

55144200           Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551442001000   Devamsız polies.lif.(3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(baskılı)elastik mens.

  

551442009000   Devamsız polies.lif. (3'lü/4'lü dimi);pamuk karışımı <%85,m2>170gr;(baskılı)diğer mens.

  

551443               Mensucat; baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

55144300           Mensucat; baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551443001000   Devamsız polies.lif. (diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(baskılı)elastik mens.

  

551443009000   Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat; pamuk karışımı

<%85,m2>170gr; (baskılı,elastiki)

  

551449               Mensucat; baskılı, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

  

55144900           Mensucat; baskılı, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr



  

551449001000   Devamsız polies.lif.(diğer dokunmuş mens.);pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(baskılı)elastik mens.

  

551449009000   Sent.devamsız liflerden diğer dok.mens.;pamuk karışımı

<%85,m2>170gr;(ağartılmamış/ağartılmış)(baskılı,elastiki olmayan)

  

5515                   Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

  

551511               Devamsız poliester+viskoz ipeği liflerinden

  

55151110           Diğer sentetik men; , devamsız, viskoz ipek karışık

  

551511101000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, viskoz ipek karışık,

elastik

  

551511109000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, viskoz ipek karışık,

diğer

  

55151130           Diğer sentetik men; baskılı, devamsız, viskoz ipek karışık

  

551511301000   Sentetik men;(baskılı) devamsız polyester liflerden, viskoz ipek karışık, elastik

  

551511309000   Sentetik men; (baskılı),devamsız polyester liflerden, viskoz ipek karışık, diğer

  

55151190           Diğer sentetik men; diğer, devamsız, viskoz ipek karışık

  

551511901000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız polyester liflerden, viskoz ipek karışık, elastik

  

551511909000   Sentetik men;(diğer şekilde) ,devamsız polyester liflerden, viskoz ipek karışık, diğer

  

551512               Devamsız poliester, suni, sentetik karışımı dokumalar

  

55151210           Diğer sentetik men; , devamsız, sentetik/suni lif karışık

  

551512101000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, sentetik ve suni

filanemt karışık, elastik

  

551512109000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, sentetik ve suni

filanemt karışık, diğer

  



55151230           Diğer sentetik men; baskılı, devamsız, sentetik/suni lif karışık

  

551512301000   Sentetik men;(baskılı) devamsız polyester liflerden, sentetik ve suni filanemt karışık, elastik

  

551512309000   Sentetik men; (baskılı),devamsız polyester liflerden, sentetik ve suni filanemt karışık, diğer

  

55151290           Diğer sentetik men; diğer, devamsız, sentetik/suni lif karışık

  

551512901000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız polyester liflerden, sentetik ve suni filanemt karışık,

elastik

  

551512909000   Sentetik men;(diğer şekilde) ,devamsız polyester liflerden, sentetik ve suni filanemt karışık,

diğer

  

551513               Devamsız poliester+yün/ince kıl karışımı dokumalar

  

55151311           Diğer sentetik men; ağartılmamış/ağarmış, devamsız, strayhgarn

  

551513111000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, karde edilmiş yün ve

ince kıl karışık, elastik

  

551513119000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, karde edilmiş yün ve

ince kıl karışık, diğer

  

55151319           Diğer sentetik men; devamsız, strayhgarn

  

551513191000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız polyester liflerden,karde edilmiş yün ve ince kıl

karışık, elastik

  

551513199000   Sentetik men; (diğer şekilde),devamsız polyester liflerden,karde edilmiş yün ve ince kıl

karışık, diğer

  

55151391           Diğer sentetik men; ağartılmamış/ağarmış, devamsız, kamgam

  

551513911000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, taranmış yün ve ince

kıl karışık, elastik

  

551513919000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, taranmış yün ve ince

kıl karışık, diğer

  

55151399           Diğer sentetik men; devamsız, kamgam



  

551513991000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız polyester liflerden, taranmış yün ve ince kıl karışık,

elastik

  

551513999000   Sentetik men; (diğer şekilde),devamsız polyester liflerden, taranmış yün ve ince kıl karışık,

diğer

  

551519               Diğer devamsız poliester karışımlı dokumalar

  

55151910           Diğer sentetik men; , devamsız, diğer

  

551519101000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, diğerleri, elastik

  

551519109000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız polyester liflerden, diğerleri, diğer

  

55151930           Diğer sentetik men; devamsız

  

551519301000   Sentetik men;(baskılı) devamsız polyester liflerden,diğerleri, elastik

  

551519309000   Sentetik men; (baskılı),devamsız polyester liflerden, diğerleri, diğer

  

55151990           Diğer sentetik mensucat; devamsız

  

551519901000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız polyester liflerden, diğerleri, elastik

  

551519909000   Sentetik men;(diğer şekilde) ,devamsız polyester liflerden, diğerleri, diğer

  

551521               Devamsız akrilik/modakrilik+sentetik/suni karışımı dokumalar

  

55152110           Diğer mensucat; devamsız, sentetik/suni filament karışık

  

551521101000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız akrilik/modakrilik, sentetik ve suni

filanemt karışık, elastik

  

551521109000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız akrilik/modakrilik, sentetik ve suni

filanemt karışık, diğer

  

55152130           Diğer mensucat; baskılı, devamsız, sentetik/suni filament karışık

  

551521301000   Sentetik men;(baskılı) devamsız akrilik/modakrilik, sentetik ve suni filanemt karışık, elastik

  



551521309000   Sentetik men; (baskılı),devamsız akrilik/modakrilik, sentetik ve suni filanemt karışık, diğer

  

55152190           Diğer mensucat; diğer, devamsız, sentetik/suni filament karışık

  

551521901000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız akrilik/modakrilik, sentetik ve suni filanemt karışık,

elastik

  

551521909000   Sentetik men;(diğer şekilde) ,devamsız akrilik/modakrilik, sentetik ve suni filanemt karışık,

diğer

  

551522               Devamsız akrilik/modakrilik+yün/ince kıl karışımı dokumalar

  

55152211           Diğer mensucat; , devamsız, strayhgarn

  

551522111000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız akrilik/modakrilik,karde edilmiş yün ve

ince kıl karışık, elastik

  

551522119000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız akrilik/modakrilik, karde edilmiş yün ve

ince kıl karışık, diğer

  

55152219           Diğer mensucat; diğer, devamsız, strayhgarn

  

551522191000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız akrilik/modakrilik,karde edilmiş yün ve ince kıl

karışık, elastik

  

551522199000   Sentetik men; (diğer şekilde),devamsız akrilik/modakrilik, karde edilmiş yün ve ince kıl

karışık, diğer

  

55152291           Diğer mensucat; , devamsız, kamgarn

  

551522911000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),devamsız akrilik/modakrilik, taranmış yün ve ince

kıl karışık, elastik

  

551522919000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),devamsız akrilik/modakrilik, taranmış yün ve ince

kıl karışık, diğer

  

55152299           Diğer mensucat; devamsız, kamgarn

  

551522991000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız akrilik/modakrilik, taranmış yün ve ince kıl karışık,

elastik

  



551522999000   Sentetik men; (diğer şekilde),devamsız akrilik/modakrilik, taranmış yün ve ince kıl karışık,

diğer

  

551529               Devamsız diğer akrilik/modakrilikli karışımlardan dokumalar

  

55152900           Devamsız diğer akrilik/modakrilikli karışımlardan dokumalar

  

551529001000   Sentetik men;(diğer şekilde) devamsız akrilik/modakrilik, diğerleri, elastik

  

551529009000   Sentetik men; (diğer şekilde),devamsız akrilik/modakrilik, diğerleri, diğer

  

551591               Devamsız sentetik-suni karışımı dokumalar

  

55159110           Diğer mensucat; diğer sentetik/suni filament karışık

  

551591101000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),diğer dokunmuş mens, sentetik ve suni filanemt

karışık, elastik

  

551591109000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),diğer dokunmuş mens, sentetik ve suni filanemt

karışık, diğer

  

55159130           Diğer mensucat; baskılı, diğer sentetik/suni filament karışık

  

551591301000   Sentetik men;(baskılı)diğer dokunmuş mens, sentetik ve suni filanemt karışık, elastik

  

551591309000   Sentetik men; (baskılı),diğer dokunmuş mens,, sentetik ve suni filanemt karışık, diğer

  

55159190           Diğer mensucat; diğer, diğer sentetik/suni filament karışık

  

551591901000   Sentetik men;(diğer şekilde) diğer dokunmuş mens,, sentetik ve suni filanemt karışık,

elastik

  

551591909000   Sentetik men;(diğer şekilde) ,diğer dokunmuş mens, sentetik ve suni filanemt karışık, diğer

  

551599               Devamsız sentetik elyafın diğer karışımları ile dokumalar

  

55159920           Diğer mensucat; diğer filament karışık

  

551599201000   Sentetik men; (ağartılmış/ağartılmamış),diğer dokunmuş mens, diğerleri, elastik

  

551599209000   Sentetik men;( ağartılmış/ağartılmamış),diğer dokunmuş mens, diğerleri; diğer



  

55159940           Diğer mensucat; baskılı, diğer filament karışık

  

551599401000   Sentetik men;(baskılı)diğer dokunmuş mens, diğerleri; elastik

  

551599409000   Sentetik men; (baskılı),diğer dokunmuş mens, diğerleri ; diğer

  

55159980           Diğer mensucat; diğer, filament karışık

  

551599801000   Sentetik men;(diğer şekilde) diğer dokunmuş mens, diğerleri; elastik

  

551599809000   Sentetik men;(diğer şekilde) ,diğer dokunmuş mens, diğerleri; diğer

  

5516                   Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

  

551611               Diğer mensucat (suni devamsız lif=>%85)

  

55161100           Diğer mensucat (suni devamsız lif=>%85)

  

551611001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)

elastiki

  

551611009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)

diğer

  

551612               Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif=>%85)

  

55161200           Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif=>%85)

  

551612001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(boyanmış) elastiki

  

551612009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(boyanmış) diğer

  

551613               Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif=>%85)

  

55161300           Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif=>%85)

  

551613001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(farklı renkte) elastiki

  

551613009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(farklı renkte) diğer

  



551614               Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif=>%85)

  

55161400           Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif=>%85)

  

551614001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı) elastiki

  

551614009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı) diğer

  

551621               Diğer mensucat (suni devamsız lif<%85)

  

55162100           Diğer mensucat (suni devamsız lif<%85)

  

551621001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)

sentetik/suni lif karışık; elastiki

  

551621009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız

lif<%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)sentetik/suni lif karışık; diğer

  

551622               Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%85)

  

55162200           Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%85)

  

551622001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(boyanmış)sentetik/suni lif

karışık; elastiki

  

551622009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(boyanmış)sentetik/suni lif

karışık; diğer

  

551623               Dokunmuş mensucat (devamsız suni lif<%85) renkli iplik

  

55162310           Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85, en>=140)(farklı

renkte)sentetik/suni lif karışık; elastiki

  

551623100000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85, en>=140)(farklı

renkte)sentetik/suni lif karışık; elastiki

  

55162390           Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%85)

  

551623901000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(farklı renkte)sentetik/suni lif

karışık; elastiki

  



551623909000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(farklı renkte)sentetik/suni lif

karışık; diğer

  

551624               Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%85)

  

55162400           Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%85)

  

551624001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı) sentetik/suni lif

karışık;elastiki

  

551624009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı)sentetik/suni lif

karışık; diğer

  

551631               Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

55163100           Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551631001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)

yün/hayvan kılı karışık; elastiki

  

551631009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız

lif<%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)yün/hayvan kılı karışık; diğer

  

551632               Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

55163200           Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551632001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(boyanmış)yün/hayvan kılı

karışık; elastiki

  

551632009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(boyanmış)yün/hayvan kılı

karışık; diğer

  

551633               Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

55163300           Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551633001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(farklı renkte)yün/hayvan kılı

karışık; elastiki

  

551633009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(farklı renkte)yün/hayvan kılı

karışık; diğer



  

551634               Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

55163400           Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551634001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı) yün/hayvan kılı

karışık; elastiki

  

551634009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı)yün/hayvan kılı

karışık; diğer

  

551641               Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

55164100           Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

551641001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)

pamuk karışık; elastiki

  

551641009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(Ağartılmış/ağartılmamış)

pamuk karışık; diğer

  

551642               Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

55164200           Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

551642001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(boyanmış) pamuk karışık;

elastiki

  

551642009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(boyanmış) pamuk karışık;

diğer

  

551643               Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

55164300           Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

551643001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(farklı renkte) pamuk karışık;

elastiki

  

551643009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif<%85)(farklı renkte) pamuk karışık;

diğer

  



551644               Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

55164400           Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

551644001000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı) pamuk karışık;

elastiki

  

551644009000   Suni devamsız liflerden mensucat; (suni devamsız lif>=%85)(baskılı)pamuk karışık; diğer

  

551691               Diğer mensucat [(suni devamsız lif<% (diğer)]

  

55169100           Diğer mensucat [(suni devamsız lif<% (diğer)]

  

551691001000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (Ağartılmış/ağartılmamış) ; elastiki

  

551691009000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (Ağartılmış/ağartılmamış) ; diğer

  

551692               Diğer mensucat [(boyanmış, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

55169200           Diğer mensucat [(boyanmış, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

551692001000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (boyanmış) elastiki

  

551692009000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (boyanmış) diğer

  

551693               Diğer mensucat [(renkli ipliklerden, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

55169300           Diğer mensucat [(renkli ipliklerden, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

551693001000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (farklı renkte) elastiki

  

551693009000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (farklı renkte) diğer

  

551694               Diğer mensucat [(baskılı, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

55169400           Diğer mensucat [(baskılı, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

551694001000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (baskılı) ; elastiki

  

551694009000   Suni devamsız liflerden diğer mensucat; (baskılı) ; diğer

  



56                       Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan

mamul eşya

  

5601                   Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya

  

560121               Pamuk esaslı vatka; vatkadan diğer eşya

  

56012110           Hidrofil pamuktan vatka ve vatkadan diğer eşya (uzunluğu<=5mm)

  

560121100000   Hidrofil pamuktan vatka ve vatkadan diğer eşya (uzunluğu<=5mm)

  

56012190           Diğer pamuktan vatka ve vatkadan diğer eşya (uzunluğuunluğu<=5mm)

  

560121900011   Kimyasal madde emdirilmiş kulak çubukları

  

560121900019   Diğer pamuktan vatka ve vatkadan diğer eşya (uzunluğu<=5mm)

  

560122               Sentetik-suni elyaf esaslı vatkadan diğer eşya

  

56012210           Dokunabilir sentetik ve suni lif (uzunluğu<=5mm, çap<=8mm rulo)

  

560122100011   Dokunabilir sentetik ve suni lifden sigara filtresi (uzunluğu<=5mm, çap<=8mm rulo)

  

560122100019   Dokunabilir sentetik ve suni lifden diğer vatka (uzunluğu<=5mm, çap<=8mm rulo)

  

56012290           Dokunabilir sentetik ve suni lifden diğer vatka ve vatkadan diğer eşya<5 mm

  

560122900000   Dokunabilir sentetik ve suni lifden diğer vatka ve vatkadan diğer eşya<5 mm

  

560129               Diğer vatka ve vatkadan mamul diğer eşya (uzunluğu<=5mm)

  

56012900           Diğer vatka ve vatkadan mamul diğer eşya (uzunluğu<=5mm)

  

560129000000   Diğer vatka ve vatkadan mamul diğer eşya (uzunluğu<=5mm)

  

560130               Dokunabilir maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları

  

56013000           Dokunabilir maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları

  

560130000011   Dokunabilir sentetik/suni maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları

  



560130000019   Dokunabilir diğer maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları

  

5602                   Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)

  

560210               Keçe (iğne işi, dikiş, trikotaj usulü birleştirilmiş elyaf)

  

56021011           İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz) jüt ve bitki iç

kabuklarının diğer lif.

  

560210110000   İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz) jüt ve bitki iç

kabuklarının diğer lif.

  

56021019           İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)dokumaya elverişli

diğ.madd.

  

560210190000   İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)dokumaya elverişli

diğ.madd.

  

56021031           Dikiş -trikotaj usulü mens.( emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)(yün ve ince

hayv. kılından)

  

560210310000   Dikiş -trikotaj usulü mens.( emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)(yün ve ince

hayv. kılından)

  

56021038           Dikiş -trikotaj usulü mens.(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)(dokumaya

elverişli diğ.madd.)

  

560210380000   Dikiş -trikotaj usulü mens.(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz)(dokumaya

elverişli diğ.madd.)

  

56021090           İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulü elde edilen(emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış/lamine

edilmiş)

  

560210900000   İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulü elde edilen(emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış/lamine

edilmiş)

  

560221               Keçe (diğer, yün/ince kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

  

56022100           Diğer keçe ( yün/ince kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

  

560221000000   Diğer keçe ( yün/ince kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)



  

560229               Keçe (diğer dokumaya elverişli maddeden)

  

56022900           Keçe (diğer dokumaya elverişli maddeden)

  

560229000011   Diğer keçe ( kaba hayvan kılından, emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

  

560229000019   Diğer keçe (diğer maddeden, emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

  

560290               Keçe (diğer)

  

56029000           Keçe (diğer)

  

560290000000   Keçe (diğer)

  

5603                   Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun

olmasın)

  

560311               Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 25gr. ve az)]

  

56031110           Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

560311100000   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

56031190           Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2<=25gr, diğer)]

  

560311900000   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2<=25gr, diğer)]

  

560312               Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 25..70gr.)]

  

56031210           Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (25<m2<=70gr,

sıvanmış/kaplanmış)]

  

560312100000   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (25<m2<=70gr,

sıvanmış/kaplanmış)]

  

56031290           Dokunmamış mensucat [dokunabilir liflerden (25<m2<=70gr, diğer)]

  

560312900011   Dokunmamış mens.[dokunabilir sentetik/suni lifden (25<m2<=70gr, p.propilen

döküntüden)]

  



560312900019   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (25<m2<=70gr, diğer)]

  

560313               Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 70..150gr.)]

  

56031310           Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (70<m2<=150gr,

sıvanmış/kaplanmış)]

  

560313100000   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (70<m2<=150gr,

sıvanmış/kaplanmış)]

  

56031390           Dokunmamış mensucat [dokunabilir liflerden (70<m2<=150gr, diğer)]

  

560313900011   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (70<m2<=150gr, p.propilen

döküntü)]

  

560313900019   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (70<m2<=150gr, diğer)]

  

560314               Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 150gr. ve +)]

  

56031410           Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

560314100000   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

56031490           Dokunmamış mensucat [dokunabilir sen/suni lifden (m2>150gr, diğer)]

  

560314900000   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sen/suni lifden (m2>150gr, diğer)]

  

560391               Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır;25gr.ve az)]

  

56039110           Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

560391100000   Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

56039190           Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, diğer)]

  

560391900000   Dokunmamış mensucat [diğer (m2<=25gr, diğer)]

  

560392               Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır; 25..70gr.)]

  

56039210           Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  



560392100000   Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

56039290           Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, )]

  

560392900011   Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, p.propilen döküntü)]

  

560392900019   Dokunmamış mensucat [diğer (25<m2<=70gr, diğer)]

  

560393               Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır;70..150gr.)]

  

56039310           Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

560393100000   Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

56039390           Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr)]

  

560393900011   Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr, p.propilen döküntü)]

  

560393900019   Dokunmamış mensucat [diğer (70<m2<=150gr, diğer)]

  

560394               Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır; 150gr. ve +)]

  

56039410           Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

560394100000   Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, sıvanmış/kaplanmış)]

  

56039490           Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, diğer)]

  

560394900000   Dokunmamış mensucat [diğer (m2>150gr, diğer)]

  

5604                   Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar;

  

560410               Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

56041000           Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

560410000000   Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

560490               Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

56049010           Poliamid ve poliester esaslı sentetik filamentlerden kauçuk ip ve halat



  

560490101100   Poliamid ve poliester esaslı ipler; desiteks=<67((Emdirilmiş/kaplanmış)

  

560490101200   Poliamid ve poliester esaslı ipler; desiteks>67 (Emdirilmiş/kaplanmış)

  

560490102100   Vikoz ipeğinden yüksek mukavemetli ipler; desiteks=<67((Emdirilmiş/kaplanmış)

  

560490102200   Vikoz ipeğinden yüksek mukavemetli ipler>67 (Emdirilmiş/kaplanmış)

  

56049090           Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

560490901000   Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler

  

560490902000   İpek döküntülerinden elde edilen iplikler

  

560490903000   Jüt iplikleri/dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan elde edilmiş liflerden

iplikler

  

560490909011   İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen iplikler (misina)

  

560490909012   Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği

  

560490909013   Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler vb. (suni saman dahil) ve

katgüt taklitleri

  

560490909014   Suni monofiller

  

560490909019   Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

5605                   Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler

  

560500               Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler

  

56050000           Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler

  

560500001000   Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası

  

560500002000   Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler

  

560500009000   Dokunabilir ipliklerden diğer metalize iplikler

  



5606                   Gipe iplikler, tırtıl iplik, şenet iplik

  

560600               Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl iplikler vb

  

56060010           Şenet iplik

  

560600100000   Şenet iplik

  

56060091           Gipe iplikler

  

560600910000   Gipe iplikler

  

56060099           Diğer (şenet ve gipe haricindeki) iplikler

  

560600990000   Diğer (şenet ve gipe haricindeki) iplikler

  

5607                   Sicim, kordon, ip, halat

  

560721               Biçerbağlar ipleri

  

56072100           Biçerbağlar ipleri

  

560721000011   Tarım makineleri için biçer, bağlar ipleri; dokunabili.sisal/agave lifinden

  

560721000019   Diğer biçer, bağlar ipleri; dokunabilir sisal/agave lifinden

  

560729               Sisal/agaveden ip, halat, kordon

  

56072900           Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden sicim, kordon, ip, halat

  

560729001000   Diğer Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden diğer ipler (çapı>5 mm)

  

560729009000   Diğer Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden diğer ipler

  

560741               Polietilen/polipropilenden biçer, bağlar ipleri

  

56074100           Polietilen/polipropilenden biçer, bağlar ipleri

  

560741000000   Polietilen/polipropilenden biçer, bağlar ipleri

  

560749               Polietilen/polipropilenden kordon, ip, halat vd sicimler



  

56074911           Polietilen/polipropilenden ipi (dtex>50000) örülmüş

  

560749111000   Polietilen/polipropilenden iplik (dtex>50000, çap>5 mm) örülmüş

  

560749119000   Polietilen/polipropilenden iplik (dtex>50000) örülmüş; diğer

  

56074919           Polietilen/polipropilenden diğer ipi (dtex>50000)

  

560749190000   Polietilen/polipropilenden iplik (dtex>50000); diğer

  

56074990           Polietilen/polipropilenden ipi (dtex<=50000)

  

560749901000   Polietilen/polipropilenden iplik (dtex<=50000; çap<=5 mm)

  

560749909000   Polietilen/polipropilenden iplik (dtex<=50000); diğer

  

560750               Diğer sentetik lifden sicim, ip, halat vb.

  

56075011           Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden ipl (dtex>50000) örülmüş

  

560750111000   Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000, çap>5mm) örülmüş

  

560750119000   Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000) örülmüş; diğer

  

56075019           Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden ipl (dtex>50000) diğer

  

560750191000   Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000; çap>5mm) diğer

  

560750199000   Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex>50000;diğer) diğer

  

56075030           Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex<=50000) diğer

  

560750301000   Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex<=50000; çap<=5mm) diğer

  

560750309000   Naylon/diğer poliamid/diğer poliesterden iplik (dtex<=50000;diğer) diğer

  

56075090           Diğer sentetik lifden iplik (dtex<=50000) diğer

  

560750901000   Diğer sentetik lifden iplik (dtex<=50000; çap<=5mm) diğer

  



560750909000   Diğer sentetik lifden iplik (dtex<=50000;diğer) diğer

  

560790               Diğer liflerden iplik

  

56079020           Abaka/diğer sert lifler (yapraklardan) ve jütten/diğer bitki iç kabuklarından iplikler

  

560790201000   Abaka/diğer sert lifler (yapraklardan) ve jütten/diğer bitki iç kabuklarından çap>5mm iplik

  

560790209000   Abaka/diğer sert lifler (yapraklardan) ve jütten/diğer bitki iç kabuklarından diğer iplik

  

56079090           Diğer sicim, kordon, ip, halatlar; diğerlerinden

  

560790901000   Diğer sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın); çapı>5 mm

  

560790909000   Diğer sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın); diğer

  

5608                   Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları

ve diğer hazır ağ ve fileler

  

560811               Hazır balık ağları;sentetik-suni maddeden

  

56081120           Hazır balık ağları; sicim, ip ve halattan

  

560811200000   Hazır balık ağları; sicim, ip ve halattan

  

56081180           Hazır balık ağlarının diğerleri

  

560811800000   Hazır balık ağlarının diğerleri

  

560819               Diğer hazır ağlar;sentetik-suni maddeden

  

56081911           Sicim ip ve halattan hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden

  

560819110000   Sicim ip ve halattan hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden

  

56081919           Diğer hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden

  

560819190000   Diğer hazır ağ ve fileler; naylon/diğer poliamidden

  

56081930           Hazır ağ ve fileler; diğer dokunabilir sent, suni maddeden

  



560819300000   Hazır ağ ve fileler; diğer dokunabilir sent, suni maddeden

  

56081990           Diğer poliamidlerden diğer ağ ve fileler

  

560819900000   Diğer poliamidlerden diğer ağ ve fileler

  

560890               Diğer ağ ve fileler

  

56089000           Diğer ağ ve fileler

  

560890000000   Diğer ağ ve fileler

  

5609                   Tarifenin başka yerinde yeralmayan veya belirtilmeyen sicim, kordon, ipler ve halatlar

  

560900               Tarifenin başka yerinde yeralmayan/belirtilmeyen sicim, iplik, halatlar

  

56090000           Tarifenin başka yerinde yeralmayan/belirtilmeyen, iplik,şerit/benzer aşya ile

sicim,kordon,ip ve halat

  

560900000000   Tarifenin başka yerinde yeralmayan/belirtilmeyen, iplik,şerit/benzer aşya ile

sicim,kordon,ip ve halat

  

57                       Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

  

5701                   Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya

sarmalı yer kaplamaları

  

570110               Yün/ince kıldan düğümlü sarmalı halılar, yer kaplamaları

  

57011010           Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (yünden/kıldan, ipek>%10)

  

570110100012   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları (yünden/kıldan, ipek %10+)(el yapımı, dm2 1600-

düğüm)

  

570110100013   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları (yünden/kıldan, ipek %10+)(el yapımı, dm2 1600+

düğüm)

  

570110100019   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları (diğer, yünden/kıldan, ipek %10+)

  

57011090           Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları (yünden/kıldan, ipek %10 -)(el yapımı olan)

  



570110900011   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları(el yapımı, dm2 düğüm<858)

  

570110900012   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları(el yapımı, 858<dm2 düğüm<1599)

  

570110900013   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları(el yapımı, 1600<dm2 düğüm<2499)

  

570110900014   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları(el yapımı,dm2 düğüm>=2500)

  

570110900090   Düğümlü/sarmalı halı/yer kaplamaları(diğer şekillerde yapılmış olanlar)

  

570190               Diğer dokumaya elverişli maddeden halılar, yer kaplamaları

  

57019010           Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer ipliklerden)

  

570190100012   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, tabii ipekten, dm2 düğüm<10000)

  

570190100013   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, tabii ipekten, dm2 düğüm>=10000)

  

570190100019   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer şekillerde yapılmış, tabii ipekten,)

  

570190100021   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, suni ipekten)

  

570190100029   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer, suni ipekten)

  

570190100031   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, sentetik lifden)

  

570190100039   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer, sentetik lifden)

  

570190100041   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, diğer ipliklerden)

  

570190100049   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğerleri, diğer ipliklerden)

  

57019090           Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer maddelerden)

  

570190901011   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, jüt ve koko lifinden)

  

570190901019   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer, jüt ve koko lifinden)

  

570190909011   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, suni lifden)

  

570190909019   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer, suni lifden)



  

570190909021   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (el yapımı, dokunabilir diğer maddeden)

  

570190909029   Düğümlü/sarmalı halı ve yer kaplamaları (diğer, dokunabilir diğer maddelerden)

  

5702                   Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

  

570210               Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri

  

57021000           Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri

  

570210001000   Kilimler; jüt ve koko lifinden, tufte/floke edilmemiş

  

570210009011   Kilimler; yün ve ince kıldan, tufte/floke edilmemiş

  

570210009019   Diğer kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş yer döşemeleri; tuftesiz/flokesiz

  

570220               Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş)

  

57022000           Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş)

  

570220000000   Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş)

  

570231               Yün/ince kıldan yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

57023110           Halı-Aksminster (yün/ince kıldan, hav yapılı, haz.eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

  

570231100000   Halı-Aksminster (yün/ince kıldan, hav yapılı, haz.eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

  

57023180           Yer kaplamsı; yün/ince kıldan (tufte veya floke edilmemiş) diğerleri

  

570231800000   Yer kaplamsı; yün/ince kıldan (tufte veya floke edilmemiş) diğerleri

  

570232               Sentetik/suni liften yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

57023210           Halı-Aksminster (sent/suni maddeden, havlı, haz.eşya olmayan, tuftesiz/flokesiz)

  

570232100000   Halı-Aksminster (sent/suni maddeden, havlı, haz.eşya olmayan, tuftesiz/flokesiz)

  

57023290           Yer kaplamsı (sent/suni maddeden, havlı, haz.eşya olmayan, tuftesiz/flokesiz)

  



570232900000   Yer kaplamsı (sent/suni maddeden, havlı, haz.eşya olmayan, tuftesiz/flokesiz)

  

570239               Diğer maddelerden yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

57023900           Diğer maddelerden yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570239000011   Pamuktan yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570239000091   Jüt ve bitki iç kabuklarından yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570239000092   Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570239000099   Dokumaya elverişli diğer maddelerden yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570241               Yün/ince kıldan kadife şeklinde dokumalar (hazır eşya halinde)

  

57024110           Aksminster halı-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

570241100000   Aksminster halı-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

57024190           Yer kaplamaları-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

570241900000   Yer kaplamaları-yün/ince kıldan, hav yapılı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

570242               Sentetik/suni elyaftan kadife şeklinde dokunmuş hazır eşya

  

57024210           Aksminster halı-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

570242100000   Aksminster halı-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

57024290           Yer kaplamaları-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

570242900000   Yer kaplamaları-sent/suni maddeden, havlı, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz

  

570249               Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)

  

57024900           Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)

  

570249001011   Jüt ve bitki iç kabuklarından paspaslar (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)

  

570249001012   Koko liflerinden paspaslar (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)



  

570249009011   Pamuktan yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)

  

570249009012   Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke

edilmemiş)

  

570249009019   Dokumaya elverişli diğer liflerinden yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke

edilmemiş)

  

570250               Yer kaplaması (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar)

  

57025010           Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

  

570250100000   Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

  

57025031           Yer kaplaması (polpropilenden, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

  

570250310000   Yer kaplaması (polpropilenden, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

  

57025039           Yer kaplaması (sentetik/suni dokumaya elverişli maddelerden, havsız, hazır eşya olma,

tuftesiz/flokesiz)

  

570250390000   Yer kaplaması (sentetik/suni dokumaya elverişli maddelerden, havsız, hazır eşya olma,

tuftesiz/flokesiz)

  

57025090           Yer kaplaması (dokumaya elverişli diğer maddelerden, havsız, hazır eşya olma,

tuftesiz/flokesiz)

  

570250900000   Yer kaplaması (dokumaya elverişli diğer maddelerden, havsız, hazır eşya olma,

tuftesiz/flokesiz)

  

570291               Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

57029100           Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570291000000   Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570292               Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

57029210           Yer kaplaması (poplipropilenden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  



570292100000   Yer kaplaması (poplipropilenden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

57029290           Yer kaplaması (diğer sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570292900000   Yer kaplaması (diğer sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570299               Yer kaplaması (diğer maddelerden)

  

57029900           Yer kaplaması (diğer maddelerden)

  

570299000011   Yer kaplaması (jüt, bitki içkabuk lifinden, havsız, haz.eşy, tuftesiz/flokesiz)

  

570299000012   Yer kaplaması (pamuktan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570299000013   Yer kaplaması (sisal, agave, manila kendirin, havsız, haz.eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570299000019   Yer kaplaması (diğer, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

5703                   Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte edilmiş)

  

570310               Halı ve yer kaplaması (yün/ince kıldan, tufte edilmiş)

  

57031000           Halı ve yer kaplaması (yün/ince kıldan, tufte edilmiş)

  

570310000000   Halı ve yer kaplaması (yün/ince kıldan, tufte edilmiş)

  

570320               Naylon/diğer poliamidlerden tufte halı (yer kaplamaları)

  

57032012           Naylon/diğer poliamidlerden baskılı karo (yüzeyi =<1 m2. )

  

570320120000   Naylon/diğer poliamidlerden baskılı karo (yüzeyi =<1 m2. )

  

57032018           Naylon/diğer poliamidlerden diğer yer kaplaması, baskılı

  

570320180000   Naylon/diğer poliamidlerden diğer yer kaplaması, baskılı

  

57032092           Naylon/diğer poliamidlerden karo (yüzeyi=<1 m2.)

  

570320920000   Naylon/diğer poliamidlerden karo (yüzeyi=<1 m2.)

  

57032098           Naylon/diğer poliamidlerden diğer yer kaplaması



  

570320980000   Naylon/diğer poliamidlerden diğer yer kaplaması

  

570330               Suni/sentetik tufte halı (yer kaplamaları)

  

57033012           Polipropilenden karo (yüzeyi =<1 m2.)

  

570330120000   Polipropilenden karo (yüzeyi =<1 m2.)

  

57033018           Polipropilenden diğer yer kaplaması

  

570330180000   Polipropilenden diğer yer kaplaması

  

57033082           Diğer sentetik/suni diğer maddelerden karo (yüzeyi=<1 m2.)

  

570330820000   Diğer sentetik/suni diğer maddelerden karo (yüzeyi=<1 m2.)

  

57033088           Diğer sentetik/suni diğer maddelerden diğer yer kaplaması

  

570330880000   Diğer sentetik/suni diğer maddelerden diğer yer kaplaması

  

570390               Halı ve yer kaplaması (dokunabilir diğer maddeden)

  

57039020           Dokumaya elverişli diğer maddelerden karo (yüzeyi =<1 m2. )

  

570390200000   Dokumaya elverişli diğer maddelerden karo (yüzeyi =<1 m2. )

  

57039080           Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer yer kaplaması

  

570390800000   Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer yer kaplaması

  

5704                   Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke

edilmemiş)

  

570410               Yer kaplaması; keçeden halı, [(karo; 0.3 m2 <) tuftesiz/flokesiz)

  

57041000           Yer kaplaması; keçeden halı ve dokumaya elverişli diğer mad.karolar [(yüzeyi=<0,3m2

tuftesiz/flokesiz)

  

570410000000   Yer kaplaması; keçeden halı ve dokumaya elverişli diğer mad.karolar [(yüzeyi=<0,3m2

tuftesiz/flokesiz)



  

570490               Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (tuftesiz/flokesiz)

  

57049000           Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (tuftesiz/flokesiz)

  

570490000011   Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (el yapımı, tuftesiz/flokesiz)

  

570490000019   Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (diğer, tuftesiz/flokesiz)

  

5705                   Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

  

570500               Diğer halı ve yer kaplamaları (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

57050030           Diğer halı ve yer kaplamaları (diğer sentetik/suni maddeden)

  

570500300000   Diğer halılar ve diğer yer kaplamaları; sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden

  

57050080           Diğer halılar ve diğer yer kaplamaları; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

570500800000   Diğer halılar ve diğer yer kaplamaları; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

58                       Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokunabilir mensucat;dantela;duvar halıları; şeritçi

ve kaytancı eşyası; işlemeler

  

5801                   Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat

  

580110               Dokunmuş mensucat (yün/ince kıldan)

  

58011000           Dokunmuş mensucat (yün/ince kıldan)

  

580110000000   Dokunmuş mensucat (yün/ince kıldan)

  

580121               Dokunmuş mensucat (pamuktan, kesilmemiş atkı iplikli kadife, pelüş, fasoneli)

  

58012100           Dokunmuş mensucat (pamuktan, kesilmemiş atkı iplikli kadife, pelüş, fasoneli)

  

580121001000   Dokunmuş mensucat; pamuktan, kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş, fasonesiz

  

580121002000   Dokunmuş mensucat; pamuktan, kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş, fasoneli

  

580122               Dokunmuş mensucat (pamuklu, kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş)



  

58012200           Dokunmuş mensucat (pamuklu, kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş)

  

580122000000   Dokunmuş mensucat; pamuktan, kesilmiş atkı iplikli kadife ve pelüş

  

580123               Dokunmuş mensucat (pamuklu, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

  

58012300           Dokunmuş mensucat (pamuklu, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

  

580123000000   Dokunmuş mensucat; pamuktan, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş

  

580126               Dokunmuş tırtıl mensucat (pamuklu)

  

58012600           Dokunmuş tırtıl mensucat (pamuklu)

  

580126000000   Dokunmuş mensucat; pamuktan, tırtıl mensucat

  

580127               Pamuktan çözgü iplikli kadife ve pelüş

  

58012700           Pamuktan çözgü iplikli kadife ve pelüş

  

580127000000   Pamuktan çözgü iplikli kadife ve pelüş

  

580131               Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş)

  

58013100           Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş)

  

580131000000   Dokunmuş mensucat; sentetik ve suni liflerden, kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş

  

580132               Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmiş atkı iplikli (fitilli)kadife ve pelüş)

  

58013200           Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmiş atkı iplikli (fitilli)kadife ve pelüş)

  

580132000000   Dokunmuş mensucat; sentetik ve suni liflerden, kesilmiş atkı iplikli kadife ve pelüş

  

580133               Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

  

58013300           Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

  

580133000000   Dokunmuş mensucat; sentetik ve suni liflerden, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş

  



580136               Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni liften)

  

58013600           Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni liften)

  

580136000000   Dokunmuş mensucat; sentetik ve suni liflerden, tırtıl mensucat

  

580137               Sentetik ve suni liflerden çözgü iplikli kadife ve pelüş

  

58013700           Sentetik ve suni liflerden çözgü iplikli kadife ve pelüş

  

580137000000   Sentetik ve suni liflerden çözgü iplikli kadife ve pelüş

  

580190               Diğer dokumaya elverişli maddeden kadife, pelüş, vb.mensucat

  

58019010           Dokunmuş mensucat (ketenden)

  

580190100000   Dokunmuş mensucat (ketenden)

  

58019090           Dokunmuş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

  

580190900011   Dokunmuş mensucat (ipekten, buretten ve diğer ipek döküntülerinden)

  

580190900012   Dokunmuş mensucat (ramiden)

  

580190900019   Dokunmuş mensucat (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

5802                   Havlu nevi bukleli mensucat ve tufte edilmiş mensucat

  

580211               Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, ağartılmamış)

  

58021100           Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, ağartılmamış)

  

580211000000   Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, ağartılmamış)

  

580219               Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, diğer)

  

58021900           Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, diğer)

  

580219000000   Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, diğer)

  

580220               Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)



  

58022000           Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

  

580220000000   Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

580230               Havlu cinsi tufte edilmiş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

  

58023000           Havlu cinsi tufte edilmiş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

  

580230000000   Havlu cinsi bukleli mensucat (tufte edilmiş)

  

5803                   Gaz mensucat

  

580300               Gaz mensucat

  

58030010           Gaz mensucat; pamuktan

  

580300100000   Gaz mensucat; pamuktan

  

58030030           Gaz mensucat; ipekten ve ipek döküntüsünden

  

580300300000   Gaz mensucat; ipekten ve ipek döküntüsünden

  

58030090           Gaz mensucat; diğer maddelerden

  

580300901000   Gaz mensucat; sentetik ve suni liflerden

  

580300902000   Gaz mensucat; keten veya ramiden

  

580300903000   Gaz mensucat; jütten

  

580300904000   Gaz mensucat; dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden

  

580300905000   Gaz mensucat; kağıt ipliğinden

  

580300909000   Gaz mensucat; diğer maddelerden

  

5804                   Tüller ve diğer mensucat, parça, şerit veya motif halinde dantel

  

580410               Tüller (diğer file mensucat)

  



58041010           Tüller ve diğer ağ mensucat, düz olanlar(dokuma/örme hariç)

  

580410100000   Tüller ve diğer ağ mensucat, düz olanlar(dokuma/örme hariç)

  

58041090           Fasoneli tüller ve ağ mensucat, dokunmuş/örme hariç

  

580410901000   Tüller ve diğer ağ mensucat, tabii ipekten (saf veya karışık), suni liflerden veya pamuktan,

fasoneli bobino tüller

  

580410909000   Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat (dokuma/örme hariç)

  

580421               Makinede yapılmış dantelalar;sentetik-suni lifden

  

58042110           Dantela; mekanik iğ makinesı işi, sentetik/suni lifden, dokunmuş/örme hariç

  

580421101000   Dantela; mekanik iğ makinesı işi, suni lifden, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580421109000   Dantela; mekanik iğ makinesı işi, sentetik lifden, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

58042190           Dantela; diğer makine işi, sentetik/suni lifden, dokunmuş/örme hariç

  

580421901000   Dantela; diğer makine işi, suni lifden, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580421909000   Dantela; diğer makine işi, sentetik lifden, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580429               Makinede yapılmış dantelalar;diğer maddeden

  

58042910           Dantela; dokunabilir maddeden, mekanik iğ makinede, dokunmuş/örme hariç

  

580429101000   Dantela; mekanik iğ makinesı işi, tabii ipekten(saf/karışık), (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580429109011   Dantela; mekanik iğ makinesı işi, pamuktan, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580429109019   Dantela; mekanik iğ makinesı işi,diğer maddelerden, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

58042990           Dantela; maddelerden, mekanik makine işi, dokunmuş/örme hariç

  

580429901000   Dantela; diğer makinalarda yapılmış; tabii ipekten(saf/karışık), (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580429909011   Dantela; diğer makinalarda yapılmış;pamuktan, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  



580429909019   Dantela; diğer makinalarda yapılmış; diğer maddeden, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580430               Dantela; el işi, dokunmuş/örme hariç

  

58043000           Dantela; el işi, dokunmuş/örme hariç

  

580430001011   Dantela; tabii ipekten (saf/karışık) el işi, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580430001012   Dantela; suni lifden, el işi, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580430009011   Dantela; pamuktan, el işi, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

580430009019   Dantela; diğer maddelerden, el işi, (60.02 ila 60.06 poz.hariç)

  

5805                   El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais vb.) ile iğne

işlemesi duvar halıları

  

580500               Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi

  

58050000           Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi

  

580500000000   Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi

  

5806                   Kordelalar, paralel hale getirilip 'yapıştırılmış ipIik veya liflerden atkı ipliksiz kordelaIar

(boldükler)

  

580610               Kordela; kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, dokunabilir maddelerden

  

58061000           Kordela; kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, dokunabilir maddelerden

  

580610000011   Kordela; kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, sentetik/suni/pamuktan

  

580610000012   Kordela; kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, ipek/buret/ipek döküntüsünden

  

580610000019   Kordela; kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, dokunabilir diğer maddelerden

  

580620               Kordela; ağırlık itibariyle elastomerik/kauçuk iplik=>%5

  

58062000           Kordela; ağırlık itibariyle elastomerik/kauçuk iplik=>%5

  

580620001000   Kordela; elastiki, ağırlık itibariyle elastomerik/kauçuk iplik=>%5



  

580620009000   Kordela; diğer, ağırlık itibariyle elastomerik/kauçuk iplik=>%5

  

580631               Diğer kordela; pamuklu

  

58063100           Diğer kordela; pamuklu

  

580631000000   Diğer kordela; pamuklu

  

580632               Sentetik-suni lifden dokunmuş kordelalar

  

58063210           Diğer kordela; kenarlı, sentetik ve suni lifden

  

580632100011   Sentetik ve suni liflerden kenarlı dar dokuma saten kordela

  

580632100019   Sentetik ve suni liflerden kenarlı diğer kordela

  

58063290           Diğer kordela; diğer, sentetik ve suni lifden

  

580632900011   Diğer kordela; cırt bant, sentetik ve suni lifden

  

580632900019   Diğer kordela; diğer, sentetik ve suni lifden

  

580639               Diğer kordela; dokumaya elverişli maddelerden

  

58063900           Diğer kordela; dokumaya elverişli maddelerden

  

580639000011   Diğer kordela; jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden (58.07

pozisyonundaki eşya hariç)

  

580639000019   Diğer kordela; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

580640               Kordela (boldükler) diğer

  

58064000           Kordela (boldükler) diğer

  

580640000011   Kordela (boldükler) jüt ve bitki iç kabuklarının dokunabilir liflerinden

  

580640000019   Kordela (boldükler) diğer

  

5807                   Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve benzerieşya



  

580710               Dokunmuş etiket, marka vb.eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş

  

58071010           Etiket ve armalar; işlenmemiş, üzerine yazı ve motif dokunmuş olanlar

  

580710100000   Etiket ve armalar; işlenmemiş, üzerine yazı ve motif dokunmuş olanlar

  

58071090           Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer dokunmuş maddelerden

  

580710900000   Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer dokunmuş maddelerden

  

580790               Diğer dokumaya elverişli maddeden etiket, marka vb eşya

  

58079010           Etiket ve armalar; işlenmemiş, dokunmamış mensucattan

  

580790101000   Etiket ve armalar; işlenmemiş, keçeden

  

580790102000   Etiket ve armalar; işlenmemiş, dokunmamış mensucattan

  

58079090           Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer

  

580790900000   Etiket ve armalar; işlenmemiş, diğer

  

5808                   Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası; saçaklar,

ponponlar vb. eşya

  

580810               Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası; parça halinde

  

58081000           Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası; parça halinde

  

580810001000   Parça halinde elastiki kordon

  

580810009000   Parça halinde diğer kordon

  

580890               Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası

  

58089000           Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası

  

580890001000   İşleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası (örme hariç);saçaklar,ponponlar ve

benzeri eşya;elastiki olanlar

  



580890009000   İşleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası (örme hariç); saçaklar, ponponlar ve

benzeri eşya; diğerleri

  

5809                   Metal, metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilik vb. işlerde kullanılan

  

580900               Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan

  

58090000           Tarifenin başka yerinde olmayan;giyim ve döşemecilikte kullanılan, metal/metalize

ipliklerden mensucat

  

580900000000   Tarifenin başka yerinde olmayan;giyim ve döşemecilikte kullanılan, metal/metalize

ipliklerden mensucat

  

5810                   Parça, şerit veya motif halinde işlemeler

  

581010               Kimyasal işlemeler-zemin dokuması kesilerek çıkarılmış işleme

  

58101010           İşlemeler; kimyevi, zeminsiz, parça/şerit/motifli, kıymet>35 euro/kg

  

581010100000   Parça, şerit veya motif halinde işlemeler, kimyasal ve zemin dokuması kesilerek çıkarılmış;

kıymeti> 35 Euro

  

58101090           İşlemeler; kimyevi, zeminsiz, parça/şerit/motifli, diğer

  

581010900000   Parça, şerit veya motif halinde işlemeler, kimyasal ve zemin dokuması kesilerek çıkarılmış;

diğer

  

581091               Pamuktan işlemeler (parça, şerit-motifler)

  

58109110           İşlemeler; pamuktan, parça/şerit/motifli, kıymeti >17.5 euro/kg.

  

581091100000   Pamuktan diğer işlemeler, kıymet>17.50 Euro

  

58109190           İşlemeler; pamuktan, parça/şerit/motifli, diğer

  

581091900000   Pamuktan diğer işlemeler, diğer

  

581092               Sentetik-suni lifden işlemeler

  

58109210           İşlemeler; suni ve sentetik, parça/şerit/motifli, kıymeti >17.5 euro/kg

  



581092100000   Suni ve sentetik liflerden diğer işlemeler, kıymet>17.50 Euro

  

58109290           İşlemeler; suni ve sentetik, parça/şerit/motifli, diğer

  

581092900000   Suni ve sentetik liflerden diğer işlemeler, diğer

  

581099               Dokumaya elverişli diğer maddeden işlemeler

  

58109910           İşleme; dokunabi.diğer maddeden, parça/şerit/motifli, kıymeti>17.5 euro/kg.

  

581099100000   Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer işlemeler, kıymet>17.50 Euro

  

58109990           İşleme; dokunabilir diğer maddelerden, parça/şerit/motifli, diğer

  

581099900000   Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer işlemeler, diğer

  

5811                   Kapitoneli mensucat (parça halinde)

  

581100               Kapitoneli mensucat (parçalı)

  

58110000           Kapitoneli mensucat (parçalı)

  

581100000100   Kapitoneli parça halinde mens;(pamuktan, örme)(58.10 poz. Hariç)

  

581100000500   Kapitoneli parça halinde mens;(yünden/ince kıldan, örme),elastik ve kauçuklu

olmayan,(58.10 poz. Hariç)

  

581100000700   Deri yerine kullanılan,selüloz tür./suni plas.emdirilmiş,sıvanmış/lamine edilmiş

mens.(58.10 poz. Hariç)örme

  

581100000900   Diğer;selüloz tür./suni plas.emdirilmiş,sıvanmış/lamine edilmiş mens.(58.10 poz.

Hariç)örme

  

581100001900   Diğer kapitoneli parça halinde mens;(diğer, örme),(58.10 poz. Hariç)

  

581100002100   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri; pamuktan,(Ağartılmış/beyazlatılmış)(58.10 poz.

Hariç)

  

581100002900   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri; pamuktan,(diğer şekilde)(58.10 poz. Hariç)

  

581100003000   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri;sentetik filamentlerden(58.10 poz. Hariç)



  

581100004000   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri;suni filamentlerden(58.10 poz. Hariç)

  

581100009100   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri;diğer maddeden(58.10 poz. Hariç)

  

581100009200   Deri yerine kullanılan,selüloz tür./suni plas.emdirilmiş,sıvanmış/lamine edilmiş

mens.(58.10 poz. Hariç)diğer

  

581100009300   Diğer;selüloz tür./suni plas.emdirilmiş,sıvanmış/lamine edilmiş mens.(58.10 poz.

Hariç)diğer

  

581100009500   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri; vatka/keçeden(58.10 poz. Hariç)

  

581100009600   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri; dokunmamış örülmemiş, olan(58.10 poz. Hariç)

  

581100009900   Kapitoneli parça halinde mens. diğerleri;(diğer şekilde)(58.10 poz. Hariç)

  

59                       Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat; dokunabilir

maddelerden teknik eşya

  

5901                   Cilt kapağı için sıvanmış mensucat, mühendis muşambası, şeffaf bezler, hazır tualler vb.

  

590110               Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

  

59011000           Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

  

590110000000   Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

  

590190               Mühendis muşambası/şeffaf bezler; hazır tualler

  

59019000           Mühendis muşambası/şeffaf bezler; hazır tualler

  

590190001000   Mühendis muşambası/şeffaf bezler ve hazır tualler

  

590190009000   Şapkalıkta kullanılan bukran vb. sertleştirilmiş mensucat

  

5902                   Naylon, poliamid, poliester vb.esaslı iç ve dış lastiği için mensucat

  

590210               Naylon/poliamid esaslı mensucat;iç-dış lastik için

  

59021010           Nakil aracı iç, dış lastik men; naylon/poliamid, kauçuk emdirilmiş, mukavemetli



  

590210100000   Nakil aracı iç, dış lastik men; naylon/poliamid, kauçuk emdirilmiş, mukavemetli

  

59021090           Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat, mukavemetli

  

590210901000   Nakil aracı iç, dış lastik men; naylon/poliamid, sent.devamlı liften, mukavemetli

  

590210909000   Nakil aracı iç, dış lastiği için men; naylon/poliamid, diğer, mukavemetli

  

590220               Poliester esaslı iç-dış lastiği mensucatı

  

59022010           Nakil aracı iç, dış lastik men; poliesterden, kauçuk emdirilmiş, mukavemetli

  

590220100000   Nakil aracı iç, dış lastik men; poliesterden, kauçuk emdirilmiş, mukavemetli

  

59022090           Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; mukavemetli

  

590220901000   Nakil aracı iç, dış lastik men; poliesterden, sent.devamlı liften, mukavemetli

  

590220909000   Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; poliesterden, diğer, mukavemetli

  

590290               Viskoz ipeği vb.maddeden iç-dış lastiği için mensucat

  

59029010           Nakil aracı iç, dış lastiği için men; viskoz, kauçuk emdirilmiş, mukavemetli

  

590290100000   Nakil aracı iç, dış lastiği için men; viskoz, kauçuk emdirilmiş, mukavemetli

  

59029090           Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; viskoz, mukavemetli

  

590290901000   Nakil aracı iç, dış lastiği için men; viskoz, sent.devamlı liften, mukavemetli

  

590290909000   Nakil aracı iç, dış lastiği için mensucat; viskoz, diğer, mukavemetli

  

5903                   Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat

  

590310               Polivinil klorür ile sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış mensucat

  

59031010           Mensucat; poli (vinil klörür) emdirilmiş

  

590310101000   Mensucat; deri yerine kullanılan, polivinil klorürle emdirilmiş

  



590310109000   Mensucat; diğer, polivinil klorürle emdirilmiş

  

59031090           Mensucat; polivinil klorürle sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590310901000   Mensucat; deri yerine kullanılan, polivinil klorürle sıvanmış/kaplanmış/lamineli

  

590310909000   Mensucat; diğer, polivinil klorürle sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590320               Mensucat; poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış

  

59032010           Mensucat; poliüretanla emdirilmiş

  

590320101000   Mensucat; deri yerine kullanılan, poliüretan emdirilmiş

  

590320109000   Mensucat; diğer, poliüretan emdirilmiş

  

59032090           Mensucat; poliüretanla sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590320901000   Men; deri yerine kullanılan, poliüretanla sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590320909000   Mensucat; diğer, poliüretanla sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590390               Diğer plastikler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat

  

59039010           Mensucat; diğer maddelerle emdirilmiş

  

590390101000   Mensucat; deri yerine kullanılan, diğer maddelerle emdirilmiş

  

590390109000   Mensucat; diğer, diğer maddelerle emdirilmiş

  

59039091           Mensucat; selüloz türev./plastik sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590390911000   Mensucat; deri yerine kullanılan, selüloz/plastik sıvanmış/kaplanmış/lamineli

  

590390919000   Mensucat; diğer, selüloz türev./plastik sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

59039099           Mensucat; diğer maddelerle sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590390991000   Mensucat; deri yerine kullanıla, diğer madde sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş

  

590390999000   Mensucat; diğer, diğer maddelerle sıvanmış/kaplanmış/lamine edilmiş



  

5904                   Linoleum ve sıvama/kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki

suretiyle elde edilen yer kaplamaları

  

590410               Linoleum

  

59041000           Linoleum

  

590410000000   Linoleum

  

590490               Diğer yer kaplamaları

  

59049000           Diğer yer kaplamaları

  

590490000000   Diğer yer kaplamaları

  

5905                   Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları

  

590500               Duvar kaplamaları (dokumaya elverişli maddeden)

  

59050010           Bir mesnete sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden duvar kaplamaları

  

590500100000   Bir mesnete sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden duvar kaplamaları

  

59050030           Ketenden duvar kaplamaları

  

590500300000   Ketenden duvar kaplamaları

  

59050050           Jütten duvar kaplamaları

  

590500500000   Jütten duvar kaplamaları

  

59050070           Suni/sentetik lifden duvar kaplamaları;

  

590500700011   sentetik lifden dokunmuş duvar kaplamaları (devamsız/döküntü)

  

590500700012   Suni devamlı liflerden dokunmuş duvar kaplamaları

  

590500700013   Suni devamsız liflerden dokunmuş duvar kaplamaları

  

590500700014   Suni/sentetik lifden dokunmamış duvar kaplamaları



  

590500700015   Suni/sentetik lifden duvar kaplamaları; keçeden

  

590500700019   Suni/sentetik lifden duvar kaplamaları; diğer

  

59050090           Dokunmaya elverişli diğer bitkisel lif/kağıt ipliğinden mensucat

  

590500901011   İpekten duvar kaplamaları

  

590500901012   Şap ve buretten duvar kaplamaları

  

590500902000   Rami mensucattan duvar kaplamaları

  

590500903100   Kağıt ipliğinden mamul mensucattan duvar kaplamaları

  

590500903900   Dokunabilir diğer bitkisel liflerden duvar kaplamaları

  

590500904000   Diğer keçeden duvar kaplamaları

  

590500905000   Dokunmamış kauçuklu mensucattan (örme hariç) duvar kaplamaları

  

5906                   Kauçuklu mensucat

  

590610               Yapışkan kauçuklu bant (en=<20cm)

  

59061000           Yapışkan kauçuklu bant (en=<20cm)

  

590610000000   Yapışkan kauçuklu bant (en=<20cm)

  

590691               Örme kauçuklu mensucat

  

59069100           Örme kauçuklu mensucat

  

590691000000   Örme kauçuklu mensucat

  

590699               Diğer kauçuklu mensucat (nakil vasıtası lastiği için hariç)

  

59069910           Kauçukla aglomere edilmiş, paralel dokunabilir ipliklerden mensucat

  

590699100000   Kauçukla aglomere edilmiş, paralel dokunabilir ipliklerden mensucat

  



59069990           Diğer kauçuklu mensucat

  

590699900000   Diğer kauçuklu mensucat

  

5907                   Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; dekorlar, fonlar vb.

  

590700               Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış diğer mensucat; dekorlar, fonlar

  

59070000           Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mens.; tiyatro dekorları, vb. işler için boyanmış

bezler "tualler"

  

590700000000   Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mens.; tiyatro dekorları, vb. işler için boyanmış

bezler "tualler"

  

5908                   Dokunmuş veya örülmüş fitiller, lamba gömlekleri vb.

  

590800               Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri

  

59080000           Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri

  

590800001000   Beyaz alevli lambalar için gömlek, bunların imaline yarayan örme mensucat

  

590800009000   Lamba, ocak, çakmak, mum vb. için dokunmuş/örülmüş fitiller

  

5909                   Dokumaya elverişli maddeden hortumlar

  

590900               Dokumaya elverişli maddeden hortumlar

  

59090010           sentetik lifden hortumlar

  

590900100011   sentetik lifden yangın hortumları

  

590900100019   sentetik lifden diğer hortumlar

  

59090090           Dokunabilir diğer maddelerden hortumları

  

590900901011   Yün ve kıldan yangın hortumları

  

590900901019   Yün ve kıldan diğer hortumlar

  

590900909011   Dokunabilir diğer maddelerden yangın hortumları



  

590900909012   Pamuktan tulumba hortumları vb. hortumlar

  

590900909013   Ketenden tulumba hortumları vb. hortumlar

  

590900909019   Dokunabilir diğer maddelerden diğer hortumları

  

5910                   Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları

  

591000               Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları

  

59100000           Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları

  

591000000000   Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolonları

  

5911                   Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus ürünler ve eşya

  

591110               Kard garnitür.için kauçuk, deri vb kaplı, sıvalı, lamineli men, keçeli men.

  

59111000           Kard garnitür.için kauçuk, deri vb kaplı, sıvalı, lamineli men, keçeli men.

  

591110000000   Kard garnitür.için kauçuk, deri vb kaplı, sıvalı, lamineli men, keçeli men.

  

591120               Dokumaya elverişli maddelerden eleklik mensucat ve gaz mensucat

  

59112000           Dokumaya elverişli maddelerden eleklik mensucat ve gaz mensucat

  

591120000011   İpekten eleklik mensucat ve gaz mensucat

  

591120000012   Şap liflerinden eleklik mensucat ve gaz mensucat

  

591120000013   Suni ve sentetik lifden eleklik mensucat ve gaz mensucat

  

591120000019   Dokumaya elverişli diğer maddelerden eleklik mensucat ve gaz mensucat

  

591131               Ağır keçe, mensucat-makine parçası;m2<650gr

  

59113111           Kağıt makineleri için sentetik lifden dokunmuş mensucat; m2<650gr

  

591131110000   Kağıt makineleri için sentetik lifden dokunmuş mensucat; m2<650gr

  



59113119           Kağıt makineleri için dokunmuş mensucat; m2<650gr

  

591131190011   Kağıt makineleri için ipekten dokunmuş mensucat; m2<650gr

  

591131190012   Kağıt makineleri için sentetik/suni lifden dokunmuş mensucat; m2<650gr

  

59113190           Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş mensucat; m2<650gr

  

591131900000   Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş mensucat; m2<650gr

  

591132               Ağır keçe, mensucat-makine parçası;m2=>650gr

  

59113211           Kağıt makinalarında kullanılan mensucat; üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş,sentetik

liflerden dokunmuş, m2>650gr

  

591132110000   Kağıt makinalarında kullanılan mensucat; üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş,sentetik

liflerden dokunmuş, m2>650gr

  

59113219           Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda kullanılan mensucat,

m2>650gr

  

591132190000   Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda kullanılan mensucat,

m2>650gr

  

59113290           Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş mensucat; m2=>650gr

  

591132900000   Kağıt makineleri için dokunabilir diğer maddeden dokunmuş mensucat; m2=>650gr

  

591140               Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

  

59114000           Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

  

591140000000   Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

  

591190               Dokumaya elverişli maddelerden diğer teknik eşya

  

59119010           Keçeden teknik eşya

  

591190100011   Polisaj keçesi

  

591190100019   Keçeden diğer teknik eşya



  

59119090           Dokumaya elverişli diğer maddelerden teknik eşya

  

591190900011   Basma makineline mahsus blanketler

  

591190900012   Filtre torbaları

  

591190900019   Dokumaya elverişli maddelerden diğer teknik eşya

  

60                       Örme eşya

  

6001                   Örme tüylü mensucat

  

600110               Örme; uzun tüylü mensucat

  

60011000           Örme; uzun tüylü mensucat

  

600110000011   Örme; uzun tüylü mensucat (sentetik lifden uzun tüylü ve havlu)

  

600110000012   Örme; uzun tüylü mensucat (yün/ince kıldan, pamuktan/suni lifden uzun tüylü)

  

600110000019   Örme; uzun tüylü mensucat (uzun tüylü, diğer)

  

600121               Örme; tüylü mensucat (pamuktan, bukleli)

  

60012100           Örme; tüylü mensucat (pamuktan, bukleli)

  

600121000000   Örme; tüylü mensucat (pamuktan, bukleli)

  

600122               Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli)

  

60012200           Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli)

  

600122000000   Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli)

  

600129               Örme; bukleli, tüylü mensucat (diğer maddeden)

  

60012900           Örme; bukleli, tüylü mensucat (diğer maddeden)

  

600129000011   Örme; tüylü mensucat (yün/ince kıldan, bukleli)

  



600129000091   Örme; tüylü mensucat (ipek ve ipek döküntülerinden, bukleli)

  

600129000099   Örme; tüylü mensucat (dokunabilir diğer maddelerden, bukleli)

  

600191               Örme; tüylü mensucat (pamuktan)

  

60019100           Örme; tüylü mensucat (pamuktan)

  

600191000000   Örme; tüylü mensucat (pamuktan)

  

600192               Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden)

  

60019200           Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden)

  

600192000000   Örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden)

  

600199               Örme; tüylü mensucat (diğer maddeden)

  

60019900           Örme; tüylü mensucat (diğer maddeden)

  

600199000011   Örme; tüylü mensucat (yün/ince kıldan)

  

600199000091   Örme; tüylü mensucat (ipek ve ipek döküntülerinden)

  

600199000099   Örme; tüylü mensucat (dokunabilir diğer maddelerden)

  

6002                   Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

  

600240               Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik iplik (kauçuk hariç)=>%5)

  

60024000           Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik iplik (kauçuk hariç)=>%5)

  

600240000011   Örme sentetik mens.(en=< 30cm, ağ>= %5 elastomerik içeren, kauçuk iplik

içermeyen)(60.01 Pozisyonundakiler hariç)

  

600240000012   Örme yün, pamuk/suni lif mens.(en=< 30cm,ağırlık>=%5 elast.içeren,kauçuk iplik

içermeyen)(60.01 Pozisyonundakiler hariç)

  

600240000013   Örme diğer mens.(eni=<30cm, ağırlık>= %5 elastom.içeren, kauçuk iplik içermeyen)(60.01

Pozisyonundakiler hariç)

  



600290               Diğer örme mensucat (diğer; en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

  

60029000           Diğer örme mensucat (diğer; en<=30cm)(60.01 Pozisyonundakiler hariç)

  

600290000000   Diğer örme mensucat (diğer; en<=30cm)(60.01 Pozisyonundakiler hariç)

  

6003                   Diğer örme mensucat (en<=30cm)

  

600310               Diğer örme mensucat (yün/ince kıl, en<=30cm)

  

60031000           Yün veya ince kıllarından mensucat ; en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)

  

600310000000   Yün veya ince kıllarından mensucat ; en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)

  

600320               Diğer örme mensucat (pamuktan, en<=30cm)

  

60032000           Pamuktan mensucat ; en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)

  

600320000000   Pamuktan mensucat ; en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)

  

600330               Diğer örme mensucat (sentetik lifden, en<=30cm)

  

60033010           Sentetik liflerden mensucat(raschel danteli) ;( en=<30cm)(60.01 ve 60.02

Pozisyonundakiler hariç)

  

600330100000   Sentetik liflerden mensucat(raschel danteli) ;( en=<30cm)(60.01 ve 60.02

Pozisyonundakiler hariç)

  

60033090           Sentetik liflerden mensucat(diğerleri) ;( en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler

hariç)

  

600330900000   Sentetik liflerden mensucat(diğerleri) ;( en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler

hariç)

  

600340               Diğer örme mensucat (suni lifden, en<=30cm)

  

60034000           Suni liflerden mensucat ; en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)

  

600340000000   Suni liflerden mensucat ; en=<30cm)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)

  

600390               Diğer örme mensucat (diğerlerinden, en<=30cm)



  

60039000           Diğer örme mensucat (diğerlerinden, en<=30cm)

  

600390000011   İpek ve ipek döküntülerinden örme mensucat (en=< 30cm az)(60.01 ve 60.02

Pozisyonundakiler hariç)

  

600390000019   Diğer maddelerden örme mensucat (en=<30cm az)(60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler

hariç)

  

6004                   Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

  

600410               Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/ (kauçuk hariç)=>%5)

  

60041000           Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/ (kauçuk hariç)=>%5)

  

600410000011   Örme sentetik mens.(en>30cm, ağır>= %5 elastomerik içeren; kauçuk iplik hariç)(60.01

Pozisyonundakiler hariç)

  

600410000012   Örme yün, pamuk/suni lif mens.(en>30cm,ağırlık>= %5elastomerik içeren,kauçuk iplik

hariç)(60.01 Pozisyonundakiler hariç)

  

600410000019   Örme diğer mens.(en>30cm, ağ>=%5 elastomerik içeren, kauçuk iplik hariç)(60.01

Pozisyonundakiler hariç)

  

600490               Diğer örme mensucat (diğer; en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

  

60049000           Diğer örme mensucat (diğer; en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)(60.01

Pozisyonundakiler hariç)

  

600490000000   Diğer örme mensucat (diğer; en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)(60.01

Pozisyonundakiler hariç)

  

6005                   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat

  

600521               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan)

  

60052100           Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600521000000   Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600522               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, boyanmış)



  

60052200           Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (boyanmış)

  

600522000000   Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (boyanmış)

  

600523               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, farklı renkli ipliklerden)

  

60052300           Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (farklı renkli ipliklerden)

  

600523000000   Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (farklı renkli ipliklerden)

  

600524               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, baskılı)

  

60052400           Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (baskılı)

  

600524000000   Çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (baskılı)

  

600531               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, ağırtılmış/ağırtılmamış)

  

60053110           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (ağartılmamış veya

ağartılmış)

  

600531100000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (ağartılmamış veya

ağartılmış)

  

60053150           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(ağartılmamış

/ağartılmış)

  

600531500000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(ağartılmamış

/ağartılmış)

  

60053190           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(ağartılmamış /ağartılmış)

  

600531900000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(ağartılmamış /ağartılmış)

  

600532               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, boyanmış)

  

60053210           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (boyanmış)

  

600532100000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (boyanmış)

  



60053250           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(boyanmış)

  

600532500000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(boyanmış)

  

60053290           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(boyanmış)

  

600532900000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(boyanmış)

  

600533               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, farklı renkteki iplikten)

  

60053310           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (renkli iplerden)

  

600533100000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (renkli iplerden)

  

60053350           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(renkli iplerden)

  

600533500000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(renkli iplerden)

  

60053390           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(renkli iplerden)

  

600533900000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(renkli iplerden)

  

600534               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, baskılı)

  

60053410           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (baskılı)

  

600534100000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden perdelik mensucat(tül dahil); (baskılı)

  

60053450           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(baskılı)

  

600534500000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden Raschel danteli(perde ve tül için hariç);(baskılı)

  

60053490           Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(baskılı)

  

600534900000   Çözgü tipi örgülü sentetik liflerden diğer mensucat;(baskılı)

  

600541               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften)

  

60054100           Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600541000000   Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (ağartılmamış veya ağartılmış)



  

600542               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, boyanmış)

  

60054200           Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (boyanmış)

  

600542000000   Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (boyanmış)

  

600543               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, farklı renkli iplikten)

  

60054300           Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (farklı renkli ipliklerden)

  

600543000000   Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (farklı renkli ipliklerden)

  

600544               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, baskılı)

  

60054400           Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (baskılı)

  

600544000000   Çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat (baskılı)

  

600590               Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (diğerlerinden)

  

60059010           Çözgü tipi örgülü yünden veya ince hayvan kıllarından mensucat

  

600590100000   Çözgü tipi örgülü yünden veya ince hayvan kıllarından mensucat

  

60059090           Çözgü tipi örgülü diğer mensucat

  

600590900000   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat

  

6006                   Diğer örme mensucat

  

600610               Diğer örme mensucat (yünde/ince kıldan)

  

60061000           Diğer örme mensucat (yünde/ince kıldan)

  

600610000000   Diğer örme mensucat (yünde/ince kıldan)

  

600621               Diğer örme mensucat (pamuktan)

  

60062100           Diğer örme mensucat (pamuktan)(ağartılmamış veya ağartılmış)

  



600621000000   Diğer örme mensucat (pamuktan)(ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600622               Diğer örme mensucat (pamuktan, boyanmış)

  

60062200           Diğer örme mensucat (pamuktan, boyanmış)

  

600622000000   Diğer örme mensucat (pamuktan, boyanmış)

  

600623               Diğer örme mensucat (pamuktan, farklı renkli iplikten)

  

60062300           Diğer örme mensucat (pamuktan, farklı renkli iplikten)

  

600623000000   Diğer örme mensucat (pamuktan, farklı renkli iplikten)

  

600624               Diğer örme mensucat (pamuktan, baskılı)

  

60062400           Diğer örme mensucat (pamuktan, baskılı)

  

600624000000   Diğer örme mensucat (pamuktan, baskılı)

  

600631               Diğer örme mensucat (sentetik liften)

  

60063110           Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600631100000   Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(ağartılmamış veya ağartılmış)

  

60063190           Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri(ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600631900000   Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri(ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600632               Diğer örme mensucat (sentetik liften, boyanmış)

  

60063210           Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(boyanmış)

  

600632100000   Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(boyanmış)

  

60063290           Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri(boyanmış)

  

600632900000   Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri(boyanmış)

  

600633               Diğer örme mensucat (sentetik liften, farklı renkteki iplikten)



  

60063310           Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(renkli ipliklerden)

  

600633100000   Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(renkli ipliklerden)

  

60063390           Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri,(renkli ipliklerden)

  

600633900000   Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri,(renkli ipliklerden)

  

600634               Diğer örme mensucat (sentetik liften, baskılı)

  

60063410           Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(baskılı)

  

600634100000   Diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(baskılı)

  

60063490           Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri,(baskılı)

  

600634900000   Diğer örme mensucat (sentetik liften) diğerleri,(baskılı)

  

600641               Diğer örme mensucat (suni liften, ağırtılmış/ağırtılmamış)

  

60064100           Diğer örme mensucat suni liflerden;(ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600641000000   Diğer örme mensucat suni liflerden;(ağartılmamış veya ağartılmış)

  

600642               Diğer örme mensucat (suni liften, boyanmış)

  

60064200           Diğer örme mensucat suni liflerden; (boyanmış)

  

600642000000   Diğer örme mensucat suni liflerden; (boyanmış)

  

600643               Diğer örme mensucat (suni liften, farklı renkteki iplikten)

  

60064300           Diğer örme mensucat suni liflerden; (farklı renkli ipliklerden)

  

600643000000   Diğer örme mensucat suni liflerden; (farklı renkli ipliklerden)

  

600644               Diğer örme mensucat (suni liften, baskılı)

  

60064400           Diğer örme mensucat suni liflerden;(baskılı)

  



600644000000   Diğer örme mensucat suni liflerden;(baskılı)

  

600690               Diğer örme mensucat (diğer hallerde)

  

60069000           Diğer örme mensucat suni liflerden; diğerleri

  

600690000000   Diğer örme mensucat suni liflerden; diğerleri

  

61                       Örme giyim eşyası ve aksesuarı

  

6101                   Erkekler ve erkek çocuklar için palto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anorak (kayak ceketi

dahil), rüzgarlık vb.

  

610120               Erkek/erkek çocuk için dış giyim; pamuktan (örme)

  

61012010           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. pamuktan (örme)

  

610120100000   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. pamuktan (örme)

  

61012090           Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. pamuktan (örme)

  

610120900000   Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. pamuktan (örme)

  

610130               Erkek/erkek çocuk için dış giyim; sentetik/suni lifden (örme)

  

61013010           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. suni/sentetikten (örme)

  

610130100000   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. suni/sentetikten (örme)

  

61013090           Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. suni/sentetikten (örme)

  

610130900000   Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. suni/sentetikten (örme)

  

610190               Erkek/erkek çocuk için dış giyim; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

61019020           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. dokumaya elverişli diğer maddeden (örme)

  

610190200000   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban, pelerin vs. dokumaya elverişli diğer maddeden (örme)

  

61019080           Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. dokumaya elverişli diğer maddeden (örme)

  



610190800000   Erkek/erkek çocuk için anorak/rüzgarlık vs. dokumaya elverişli diğer maddeden (örme)

  

6102                   Kadınlar ve kız çocukları için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anorak (kayak ceketi

dahil), rüzgarlık vb.

  

610210               Kadın/kız çocuk için dış giyim; yün, ince hayvan kılından (örme)

  

61021010           Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs.yün/ ince hayvan kılından

(örme)

  

610210100000   Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs.yün/ ince hayvan kılından

(örme)

  

61021090           Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. yün/ince hayvan kılından

(örme)

  

610210900000   Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. yün/ince hayvan kılından

(örme)

  

610220               Kadın/kız çocuk için dış giyim; pamuktan (örme)

  

61022010           Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. pamuktan (örme)

  

610220100000   Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. pamuktan (örme)

  

61022090           Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. pamuktan (örme)

  

610220900000   Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. pamuktan (örme)

  

610230               Kadın/kız çocuk için dış giyim; suni/sentetik lifden (örme)

  

61023010           Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. sentetik/suni liften (örme)

  

610230100000   Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. sentetik/suni liften (örme)

  

61023090           Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. sentetik/suni liften (örme)

  

610230900000   Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. sentetik/suni liften (örme)

  

610290               Kadın/kız çocuk için dış giyim; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  



61029010           Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. diğer maddeden (örme)

  

610290100000   Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin vs. diğer maddeden (örme)

  

61029090           Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. diğer maddeden (örme)

  

610290900000   Kadın/kız çocuk için anorak (kayak ceket dahil)/rüzgarlık vs. diğer maddeden (örme)

  

6103                   Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort

(örme)(yüzme kıyafeti hariç)

  

610310               Erkek/erkek çocuk için takım elbiseler (örme)

  

61031010           Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610310100000   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61031090           Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610310900000   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; diğerleri

  

610322               Erkek/erkek çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

61032200           Erkek/erkek çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

610322000000   Erkek/erkek çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

610323               Erkek/erkek çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

61032300           Erkek/erkek çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

610323000000   Erkek/erkek çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

610329               Erkek/erkek çocuk için takım; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61032900           Erkek/erkek çocuk için takım; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610329000011   Erkek/erkek çocuk için takım; suni lifden (örme)

  

610329000012   Erkek/erkek çocuk için takım; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  



610329000013   Erkek/erkek çocuk için takım; yün ve ince hayvan kılından (örme)

  

610329000018   Erkek/erkek çocuk için takım; diğer maddelerden (örme)

  

610331               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61033100           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610331000000   Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; yünden ve ince hayvan kıllarından

  

610332               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme)

  

61033200           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme)

  

610332000000   Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; pamuktan

  

610333               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme)

  

61033300           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme)

  

610333000000   Erkek/erkek çocuk ceketler ve blazeler; sentetik liflerden

  

610339               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61033900           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610339000011   Erkek/erkek çocuk için ceket; suni lifden (örme)

  

610339000012   Erkek/erkek çocuk için blaze; suni lifden (örme)

  

610339000013   Erkek/erkek çocuk için ceket; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610339000014   Erkek/erkek çocuk için blaze; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610341               Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61034100           Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort yün/ince hayvan kılından(örme)

  

610341000000   Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort yün/ince hayvan kılından(örme)

  

610342               Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. pamuktan (örme)



  

61034200           Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort pamuktan(örme)

  

610342000000   Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort pamuktan(örme)

  

610343               Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. sentetik lifden (örme)

  

61034300           Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort sent.liflerden(örme)

  

610343000000   Erkek/erkek çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort sent.liflerden(örme)

  

610349               Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

61034900           Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610349000011   Erkek/erkek çocuk için pantolon ve kısa pantolonla (dokunabilir diğer maddelerden) (örme)

  

610349000091   Erkek/erkek çocuk için şort;suni liflerden (örme)

  

610349000092   Erkek/erkek çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum;suni liflerden(örme)

  

610349000093   Erkek/erkek çocuk için şort; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610349000094   Erkek/erkek çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; dokunabilir diğer madde (örme)

  

6104                   Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort

(örme)(yüzme kıyafeti hariç)

  

610413               Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden (örme)

  

61041300           Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden (örme)

  

610413000000   Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden (örme)

  

610419               Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61041920           Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan (örme)

  

610419200000   Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan (örme)

  

61041990           Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddelerden (örme)



  

610419900012   Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik/suni liflerden (örme)

  

610419900013   Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610419900017   Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610422               Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

61042200           Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

610422000000   Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

610423               Kadın/kız çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

61042300           Kadın/kız çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

610423000000   Kadın/kız çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

610429               Kadın/kız çocuk için takım; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61042910           Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610429100000   Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61042990           Kadın/kız çocuk için takım; dokunabilir diğer madde (örme)

  

610429900011   Kadın/kız çocuk için takım; suni lifden (örme)

  

610429900017   Kadın/kız çocuk için takım; dokunabilir diğer madde (örme)

  

610431               Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61043100           Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610431000000   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610432               Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme)

  

61043200           Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme)

  



610432000000   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme)

  

610433               Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme)

  

61043300           Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme)

  

610433000000   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme)

  

610439               Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

61043900           Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610439000011   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; ipek, ipek döküntülerinden (örme)

  

610439000012   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; suni lifden (örme)

  

610439000019   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610441               Kadın/kız çocuk için elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61044100           Kadın/kız çocuk için elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610441000000   Kadın/kız çocuk için elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610442               Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme)

  

61044200           Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme)

  

610442000000   Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme)

  

610443               Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme)

  

61044300           Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme)

  

610443000011   Gelinlikler; sentetik liflerden, kadın veya kız çocuk için, örme

  

610443000019   Diğer elbiseler; sentetik liflerden, kadın veya kız çocuk için, örme

  

610444               Kadın/kız çocuk için elbise; suni lifden (örme)

  

61044400           Kadın/kız çocuk için elbise; suni lifden (örme)



  

610444000011   Gelinlikler; suni liflerden, kadın veya kız çocuk için, örme

  

610444000019   Diğer elbiseler; suni liflerden, kadın veya kız çocuk için, örme

  

610449               Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61044900           Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610449000012   Gelinlikler; ipek ve ipek döküntülerinden, kadın veya kız çocuk için, örme

  

610449000018   Diğer elbiseler; ipek ve ipek döküntülerinden, kadın veya kız çocuk için, örme

  

610449000019   Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610451               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61045100           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610451000000   Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; yünden veya ince hayvan kıllarından

  

610452               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; pamuktan (örme)

  

61045200           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; pamuktan (örme)

  

610452000000   Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; pamuktan

  

610453               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lifden (örme)

  

61045300           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lifden (örme)

  

610453000000   Kadın/kız çocuk için etekler ve pantolon etekler; sentetik liflerden

  

610459               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61045900           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610459000011   Kadın/kız çocuk için etek; suni lifden (örme)

  

610459000012   Kadın/kız çocuk için pantolon etek; suni lifden (örme)

  



610459000013   Kadın/kız çocuk için etek; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

610459000014   Kadın/kız çocuk için pantolon etek; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

610461               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. yün/ince hayvan kılından (örme)

  

61046100           Kadın/kız çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort yün/ince hayvan kılından(örme)

  

610461000000   Kadın/kız çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort yün/ince hayvan kılından(örme)

  

610462               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan (örme)

  

61046200           Kadın/kız çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort pamuktan(örme)

  

610462000000   Kadın/kız çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort pamuktan(örme)

  

610463               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lifden (örme)

  

61046300           Kadın/kız çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort sent.liflerden(örme)

  

610463000000   Kadın/kız çocuk için pant.,askılı tulum,kısa pant.ve şort sent.liflerden(örme)

  

610469               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61046900           Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610469000011   Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon (dokunabilir diğer maddeden) (örme)

  

610469000091   Kadın/kız çocuk için şort; suni lifden (örme)

  

610469000092   Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; suni lifden (örme)

  

610469000093   Kadın/kız çocuk için şort; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610469000094   Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; dokunabilir diğer madde (örme)

  

6105                   Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme)

  

610510               Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme)

  

61051000           Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme)



  

610510000000   Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme)

  

610520               Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden(örme)

  

61052010           Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden(örme)

  

610520100000   Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden(örme)

  

61052090           Erkek/erkek çocuk için gömlek; suni lifden (örme)

  

610520900000   Erkek/erkek çocuk için gömlek; suni lifden (örme)

  

610590               Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir maddelerden (örme)

  

61059010           Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün, ince hayvan kılndan (örme)

  

610590100000   Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün, ince hayvan kılndan (örme)

  

61059090           Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610590900000   Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6106                   Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, gömlek -bluzlar (örme)

  

610610               Kadın/kız çocuk için pamuktan bluz, gömlek, gömlek; bluz (örme)

  

61061000           Kadın/kız çocuk için pamuktan bluz, gömlek, gömlek-bluz (örme)

  

610610000000   Kadın/kız çocuk için pamuktan bluz, gömlek, gömlek-bluz (örme)

  

610620               Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme)

  

61062000           Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme)

  

610620000000   Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme)

  

610690               Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; dokunabilir maddeden (örme)

  

61069010           Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek-bluz; yün/ince hayvan kılından(örme)

  



610690100000   Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek-bluz; yün/ince hayvan kılından(örme)

  

61069030           Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

610690300000   Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

61069050           Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; keten/ramiden (örme)

  

610690500000   Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; keten/ramiden (örme)

  

61069090           Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610690900000   Kadın/kız çocuk için gömlek bluz/gömlek; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

6107                   Erkek ve erkek çocuk için külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar,

robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme)

  

610711               Erkek/erkek çocuk için külot/silip; pamuktan (örme)

  

61071100           Erkek/erkek çocuk için külot/silip; pamuktan (örme)

  

610711000000   Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; pamuktan

  

610712               Erkek/erkek çocuk için külot/silip; sentetik/liflerden (örme)

  

61071200           Erkek/erkek çocuk için külot/silip; sentetik/liflerden (örme)

  

610712000000   Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; sentetik ve suni liflerden

  

610719               Erkek/erkek çocuk için külot/silip; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61071900           Erkek/erkek çocuk için külot/silip; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610719000000   Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

610721               Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; pamuktan (örme)

  

61072100           Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; pamuktan (örme)

  

610721000000   Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; pamuktan

  



610722               Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; sentetik/suni lifden (örme)

  

61072200           Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; sentetik/suni lifden (örme)

  

610722000000   Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; sentetik ve suni liflerden

  

610729               Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61072900           Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610729000000   Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; dokumaya elverişli diğer

maddelerden

  

610791               Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

61079100           Erkek/erkek çocuk için bornozlar,robdöşambrlar vs eşya; pamuktan(örme)

  

610791000000   Erkek/erkek çocuk için bornozlar,robdöşambrlar vs eşya; pamuktan(örme)

  

610799               Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61079900           Erkek/erkek çocuk için bornozlar,robdöşambrlar vs eşya; dokumaya elverişli diğer

maddelerden(örme)

  

610799000000   Erkek/erkek çocuk için bornozlar,robdöşambrlar vs eşya; dokumaya elverişli diğer

maddelerden(örme)

  

6108                   Kadın ve kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüpon, slip ve külot, gecelik, pijama, lizöz,

bornoz vb. eşya (örme)

  

610811               Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüpon ve jüp; pamuktan (örme)

  

61081100           Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüpon ve jüp; pamuktan (örme)

  

610811000000   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; sentetik veya suni liflerden

  

610819               Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüpon ve jüp; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61081900           Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüpon ve jüp; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610819000000   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüponlar; dokumaya elverişli diğer

maddelerden



  

610821               Kadın/kız çocuk için silip ve külot; pamuktan (örme)

  

61082100           Kadın/kız çocuk için silip ve külot; pamuktan (örme)

  

610821000000   Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; pamuktan

  

610822               Kadın/kız çocuk için silip ve külot; sentetik ve suni lif. (örme)

  

61082200           Kadın/kız çocuk için silip ve külot; sentetik ve suni lif. (örme)

  

610822000000   Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; sentetik ve suni liflerden

  

610829               Kadın/kız çocuk için silip ve külot; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61082900           Kadın/kız çocuk için silip ve külot; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610829000000   Kadın/kız çocuk için slipler ve külotlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

610831               Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan (örme)

  

61083100           Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan (örme)

  

610831000000   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan (örme)

  

610832               Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik ve suni lif. (örme)

  

61083200           Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik ve suni lif. (örme)

  

610832000000   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik ve suni lif. (örme)

  

610839               Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

61083900           Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610839000000   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

610891               Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

61089100           Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vs eşya; pamuktan (örme)

  



610891000000   Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vs eşya; pamuktan (örme)

  

610892               Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni lif. (örme)

  

61089200           Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vs eşya; sentetik/suni lif. (örme)

  

610892000000   Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vs eşya; sentetik/suni lif. (örme)

  

610899               Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61089900           Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vs eşya;dokumaya elverişli diğer

maddelerden(örme)

  

610899000000   Kadın/kız çocuk için lizözler,bornozlar,sabahlıklar vs eşya;dokumaya elverişli diğer

maddelerden(örme)

  

6109                   Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)

  

610910               Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

61091000           Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs.giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

610910000000   Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs.giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

610990               Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; diğer maddelerden (örme)

  

61099020           Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; yün/ince hayvan kılın ve sentetik/suni lif. (örme)

  

610990200011   Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs. giyim eşyası; yün ve ince hayvan kılından (örme)

  

610990200012   Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs. giyim eşyası; sentetik/suni lif. (örme)

  

61099090           Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs. giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610990900000   Tişört, fanila, atlet, kaşkorse vs. giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

6110                   Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme)

  

611011               Kazak, süveter, hırka, yelek vb. yünden eşya (örme)

  

61101110           Kazaklar ve süveterler; yünden(ağırlık >=%50 yün, birim ağırlık >=600 gr )(örme)



  

611011100000   Kazaklar ve süveterler; yünden(ağırlık >=%50 yün, birim ağırlık >=600 gr )(örme)

  

61101130           Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; yünden(örme)

  

611011300000   Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; yünden(örme)

  

61101190           Kadın/kız çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; yünden(örme)

  

611011900000   Kadın/kız çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; yünden(örme)

  

611012               Kazak, süveter, hırka, yelek vb. kaşmir keçisi kılından (örme)

  

61101210           Erkek/erkek çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; Kaşmir keçisi

kılından(örme)

  

611012100000   Erkek/erkek çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; Kaşmir keçisi

kılından(örme)

  

61101290           Kadın/kız çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; Kaşmir keçisi kılından(örme)

  

611012900000   Kadın/kız çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; Kaşmir keçisi kılından(örme)

  

611019               Kazak, süveter, hırka, yelek vb. diğer ince hayvan kılından (örme)

  

61101910           Erkek/erkek çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya;diğer ince kayvan

kılından(örme)

  

611019100000   Erkek/erkek çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya;diğer ince kayvan

kılından(örme)

  

61101990           Kadın/kız çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; diğer ince kayvan

kılından(örme)

  

611019900000   Kadın/kız çocuk için kazak, süveter, hırka, yelekler vs eşya; diğer ince kayvan

kılından(örme)

  

611020               Süveter/kazak/hırka/yelek vs. pamuktan (örme)

  

61102010           Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme,

pamuktan"(örme)



  

611020100000   Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme,

pamuktan"(örme)

  

61102091           Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; pamuktan(örme)

  

611020910000   Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; pamuktan(örme)

  

61102099           Kadın/kız çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; pamuktan(örme)

  

611020990000   Kadın/kız çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; pamuktan(örme)

  

611030               Süveter/kazak/hırka/yelek vs. sentetik ve suni lifden (örme)

  

61103010           Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme, sentetik/suni

liflerden(örme)

  

611030100000   Kazaklar, süveterler; yuvarlak, balıkçı veya "polo" yakalı hafif ince örme, sentetik/suni

liflerden(örme)

  

61103091           Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; suni/sentetik liflerden(örme)

  

611030910000   Erkek/erkek çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; suni/sentetik liflerden(örme)

  

61103099           Kadın/kız çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; suni/sentetik liflerden(örme)

  

611030990000   Kadın/kız çocuk için hırkalar, yelekler vs eşya; suni/sentetik liflerden(örme)

  

611090               Süveter/kazak/hırka/yelek vs. dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61109010           Kazaklar, süveterler keten ve ramiden(örme)

  

611090100000   Kazaklar, süveterler keten ve ramiden(örme)

  

61109090           Hırka, yelek, süveter benzeri giyim eşyası (örme)

  

611090900011   Kadın/kız çocuk için hırka; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

611090900012   Erkek/erkek çocuk için hırka; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

611090900013   Kadın/kız çocuk için yelek; ipek/ipek döküntülerinden (örme)



  

611090900014   Erkek/erkek çocuk için yelek; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

611090900019   Kadın/kız çocuk için hırka; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

611090900029   Erkek/erkek çocuk için hırka; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

611090900039   Kadın/kız çocuk için yelek; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

611090900049   Erkek/erkek çocuk için yelek; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

611090900051   Kadın/kız çocuk için süveter; ipekten (örme)

  

611090900059   Hırka, yelek, süveter benzeri giyim eşyası; diğer (örme)

  

6111                   Bebek için giyim eşyası ve aksesuarı (örme)

  

611120               Bebek için giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

61112010           Bebek için eldiven; pamuktan (örme)

  

611120100000   Bebek için eldiven; pamuktan (örme)

  

61112090           Bebek için diğer giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

611120900000   Bebekler için diğer giyim eşyası ve aksesuarı (örme), pamuktan

  

611130               Bebek için giyim eşyası; sentetik liften (örme)

  

61113010           Bebek için eldiven; sentetik lifden (örme)

  

611130100000   Bebek için eldiven; sentetik lifden (örme)

  

61113090           Bebek için diğer giyim eşyası; sentetik lifden (örme)

  

611130900000   Bebekler için diğer giyim eşyası ve aksesuarı (örme), sentatik liflerden

  

611190               Bebek için diğer giyim, aksesuarı; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61119011           Bebek için eldiven; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  



611190110000   Bebek için eldiven; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

61119019           Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı; yünden/ince hayvan kılından(örme

  

611190190000   Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı; yünden/ince hayvan kılından(örme

  

61119090           Bebek için diğer giyim eşyası; diğer maddelerden (örme)

  

611190900011   Bebekler için; ipek/ipek döküntülerinden tişörtler

  

611190900012   Bebekler için; suni liflerden tişörtler

  

611190900013   Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler

  

611190900014   Bebekler için; ipekten/ipek döküntülerinden yuvarlak, balıkçı yakalı kazak ve süveterler

  

611190900015   Bebekler için; suni liflerden yuvarlak, balıkçı/"polo" yakalı kazak ve süveterler

  

611190900016   Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden yuvarlak, balıkçı yakalı kazak ve

süveterler

  

611190900017   Bebekler için; ipek/ipek döküntülerinden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı

  

611190900018   Bebekler için; suni liflerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı

  

611190900019   Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı

  

611190900021   Bebekler için; suni liflerden eldivenler

  

611190900022   Bebekler için; suni liflerden iç giyim eşyası ve aksesuarı

  

611190900029   Bebekler için; dokumaya elverişli diğer maddelerden iç giyim eşyası ve aksesuarı

  

611190900039   Bebekler için; diğerleri

  

6112                   Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri (örme)

  

611211               Spor kıyafetleri; pamuktan (örme)

  

61121100           Spor kıyafetleri; pamuktan (örme)

  



611211000000   Spor kıyafetleri; pamuktan (örme)

  

611212               Spor kıyafetleri; sentetik lifden (örme)

  

61121200           Spor kıyafetleri; sentetik lifden (örme)

  

611212000000   Spor kıyafetleri; sentetik lifden (örme)

  

611219               Spor kıyafetleri; dokunabilir maddelerden (örme)

  

61121900           Spor kıyafetleri; dokunabilir maddelerden (örme)

  

611219000011   Spor kıyafetleri; suni lifden (örme)

  

611219000012   Spor kıyafetleri; yün/ince kıldan (örme)

  

611219000019   Spor kıyafetleri; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

611220               Kayak kıyafetleri; dokumaya elverişli maddelerden (örme)

  

61122000           Kayak kıyafetleri; dokumaya elverişli maddelerden (örme)

  

611220000011   Kayak kıyafetleri; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611220000012   Kayak kıyafetleri; pamuktan (örme)

  

611220000013   Kayak kıyafetleri; suni/sentetik lifden (örme)

  

611220000019   Kayak kıyafetleri; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

611231               Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik liften (örme)

  

61123110           Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, kauçuk=>%5 (örme)

  

611231100000   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, kauçuk=>%5 (örme)

  

61123190           Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer (örme)

  

611231900000   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer (örme)

  

611239               Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; diğer maddeden (örme)



  

61123910           Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir maddeden (örme)

  

611239100011   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, kauçuk=>%5 (örme)

  

611239100019   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir di.maddeden, kauçuk=>%5 (örme)

  

61123990           Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir maddelerden (örme)

  

611239900011   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, diğer (örme)

  

611239900019   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddelerden, diğer (örme)

  

611241               Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden (örme)

  

61124110           Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, kauçuk=>%5 (örme)

  

611241100000   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, kauçuk=>%5 (örme)

  

61124190           Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer (örme)

  

611241900000   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden, diğer (örme)

  

611249               Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir maddeden (örme)

  

61124910           Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir maddeden, kauçuk=>%5 (örme)

  

611249100011   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, kauçuk=>%5 (örme)

  

611249100019   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddeden, kauçuk=>%5 (örme)

  

61124990           Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir maddelerden, diğer (örme)

  

611249900011   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; pamuktan, diğer (örme)

  

611249900019   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddelerden, diğer (örme)

  

6113                   Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan giyim eşyası (örme)

  

611300               Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası (örme)

  



61130010           Kauçuklu mensucattan giyim eşyası (örme)

  

611300100000   Kauçuklu mensucattan giyim eşyası (örme)

  

61130090           Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucattan giyim eşyası (örme)

  

611300900000   Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucattan giyim eşyası (örme)

  

6114                   Diğer giyim eşyası (örme)

  

611420               Diğer giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

61142000           Diğer giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

611420000000   Diğer giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

611430               Diğer giyim eşyası; suni/sentetik lifden (örme)

  

61143000           Diğer giyim eşyası; suni/sentetik lifden (örme)

  

611430000011   Diğer giyim eşyası; sentetik lifden (örme)

  

611430000012   Diğer giyim eşyası; suni lifden (örme)

  

611490               Diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

61149000           Diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

611490000000   Diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

6115                   Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları dahil) ve

patik çoraplar (örme)

  

611510               Çorap; dereceli olarak baskı yapan sentetik liflerden varis çorapları) (örme)

  

61151010           Çorap; dereceli olarak baskı yapan sentetik liflerden varis çorapları) (örme)

  

611510100000   Çorap; dereceli olarak baskı yapan sentetik liflerden varis çorapları) (örme)

  

61151090           Çorap; dereceli olarak baskı yapan diğer maddelerden varis çorapları) (örme)

  



611510900000   Çorap; dereceli olarak baskı yapan diğer maddelerden varis çorapları) (örme)

  

611521               Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks <67) (örme)

  

61152100           Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks <67) (örme)

  

611521000000   Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks <67) (örme)

  

611522               Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks >67) (örme)

  

61152200           Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks >67) (örme)

  

611522000000   Çorap, külotlu ve taytlar; sentetik liflerden (tek kat desiteks >67) (örme)

  

611529               Çorap, külotlu ve taytlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

61152900           Çorap, külotlu ve taytlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

611529000011   Çorap, külotlu ve taytlar; suni liflerden (örme)

  

611529000012   Çorap, külotlu ve taytlar; pamuktan (örme)

  

611529000013   Çorap, külotlu ve taytlar; yünden/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611529000019   Çorap, külotlu ve taytlar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

611530               Çorap; kadınlar için uzun/diz altı çorap (tek katı <67 desiteks) (örme)

  

61153011           Çorap; kadınlar için diz altı çorap; sentetik liflerden (tek katı <67 desiteks) (örme)

  

611530110000   Çorap; kadınlar için diz altı çorap; sentetik liflerden (tek katı <67 desiteks) (örme)

  

61153019           Çorap; kadınlar için uzun çorap; sentetik liflerden (tek katı <67 desiteks) (örme)

  

611530190000   Çorap; kadınlar için uzun çorap; sentetik liflerden (tek katı <67 desiteks) (örme)

  

61153090           Çorap; kadınlar için; dokumaya elverişli diğer maddelerden (tek katı <67 desiteks) (örme)

  

611530900011   Çorap; kadınlar için diz altı çorap; dokumaya elverişli diğer maddelerden (tek katı <67

desiteks) (örme)

  



611530900019   Çorap; kadınlar için uzun çorap; dokumaya elverişli diğer maddelerden (tek katı <67

desiteks) (örme)

  

611594               Çorap; yünden veya ince hayvan kıllarından (örme)

  

61159400           Çorap; yünden veya ince hayvan kıllarından (örme)

  

611594000000   Çorap; yünden veya ince hayvan kıllarından (örme)

  

611595               Çorap; pamuktan (örme)

  

61159500           Çorap; pamuktan (örme)

  

611595000000   Çorap; pamuktan (örme)

  

611596               Çorap; sentetik liflerden (örme)

  

61159610           Çorap; sentetik liflerden diz altı çorapları (varis çorapları hariç) (örme)

  

611596100000   Çorap; sentetik liflerden diz altı çorapları (varis çorapları hariç) (örme)

  

61159691           Çorap; sentetik liflerden kadın çorapları (örme)

  

611596910000   Çorap; sentetik liflerden kadın çorapları (örme)

  

61159699           Çorap; sentetik liflerden diğer çoraplar (örme)

  

611596990000   Çorap; sentetik liflerden diğer çoraplar (örme)

  

611599               Diğer çoraplar; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61159900           Diğer çoraplar; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

611599000000   Diğer çoraplar; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6116                   Eldiven (örme)

  

611610               Eldiven; kauçuk ve plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme)

  

61161020           Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)kauçuk emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme)

  



611610200000   Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)kauçuk emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme)

  

61161080           Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme)

  

611610800000   Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme)

  

611691               Eldiven; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

61169100           Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611691000000   Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611692               Eldiven; pamuktan (örme)

  

61169200           Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)pamuktan (örme)

  

611692000000   Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)pamuktan (örme)

  

611693               Eldiven; sentetik lifden (örme)

  

61169300           Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)sentetik lifden (örme)

  

611693000000   Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)sentetik lifden (örme)

  

611699               Eldiven; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

61169900           Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

611699000000   Eldiven; (tek parmaklı/ parmaksız)dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6117                   Giyim eşyasının diğer aksesuarı (örme), giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının

parçaları (örme)

  

611710               Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb. dokunabilir maddeden (örme)

  

61171000           Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb. dokunabilir maddeden (örme)

  

611710000011   Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; yün/ince kıldan (örme)

  

611710000012   Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; sentetik lifden (örme)

  



611710000013   Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

611710000014   Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; pamuktan (örme)

  

611710000019   Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

611780               Diğer aksesuarlar; dokunabilir maddeden (örme)

  

61178010           Aksesuar; dokunabilir maddelerden, elastiki, kauçuklu (örme)

  

611780101100   Dizlikler, elastiki, kauçuklu (örme)

  

611780101911   Aksesuar; yün/ince kıldan, elastiki, kauçuklu (örme)

  

611780101912   Aksesuar; sentetik lifden, elastiki, kauçuklu (örme)

  

611780101913   Aksesuar; ipek/ipek döküntülerinden, elastiki, kauçuklu (örme)

  

611780101914   Aksesuar; pamuktan, elastiki, kauçuklu (örme)

  

611780101919   Aksesuar; dokunabilir diğer maddelerden, elastiki, kauçuklu (örme)

  

61178080           Aksesuar; dokunabilir maddelerden

  

611780800021   Kravat; yünden/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611780800029   Aksesuar, diğer; yünden/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611780800031   Kravat; sentetik liflerden (örme)

  

611780800039   Aksesuar, diğerleri; sentetik liflerden (örme)

  

611780800041   Kravat; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

611780800049   Aksesuar, diğerleri; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

611780800051   Kravat; pamuktan (örme)

  

611780800059   Aksesuar, diğerleri; pamuktan (örme)

  

611780800061   Kravat; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)



  

611780800069   Aksesuar, diğerleri; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

611790               Parçalar; dokunabilir maddeden (örme)

  

61179000           Parçalar; dokunabilir maddeden (örme)

  

611790000011   Parçalar; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611790000012   Parçalar; sentetik lifden (örme)

  

611790000013   Parçalar; ipek/ipek döküntülerinden (örme)

  

611790000014   Parçalar; pamuktan (örme)

  

611790000019   Parçalar; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme)

  

62                       Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

  

6201                   Erkek veya erkek çocuk için palto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anorak (kayak ceketleri

dahil), rüzgarlıklar vb. eşya

  

620111               Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

62011100           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

620111000000   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

620112               Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; pamuktan

  

62011210           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet<=1kg

  

620112100011   Erkek/erkek çocuk için palto; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620112100012   Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620112100013   Erkek/erkek çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620112100014   Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620112100015   Erkek/erkek çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet<=1kg



  

620112100016   Erkek/erkek çocuk için parka; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620112100019   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet<=1kg

  

62011290           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet>1kg

  

620112900011   Erkek/erkek çocuk için palto; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620112900012   Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620112900013   Erkek/erkek çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620112900014   Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620112900015   Erkek/erkek çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620112900016   Erkek/erkek çocuk için parka; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620112900019   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet>1kg

  

620113               Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; sentetik/suni lif.

  

62011310           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; sentetik/suni lif, 1 adet<=1kg

  

620113100011   Erkek/erkek çocuk için palto; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620113100012   Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620113100013   Erkek/erkek çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620113100014   Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620113100015   Erkek/erkek çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620113100016   Erkek/erkek çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620113100019   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzeri giysi; sentetik/suni lif, 1 adet<=1kg

  

62011390           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif, 1 adet>1kg

  



620113900011   Erkek/erkek çocuk için palto; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620113900012   Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620113900013   Erkek/erkek çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620113900014   Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620113900015   Erkek/erkek çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620113900016   Erkek/erkek çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620113900019   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif, 1 adet>1kg

  

620119               Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddelerden

  

62011900           Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddelerden

  

620119000000   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddelerden

  

620191               Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; yün/ince kıldan

  

62019100           Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; yün/ince kıldan

  

620191000011   Erkek/erkek çocuk için anorak; yün/ince hayvan kıllarından

  

620191000012   Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; yün/ince hayvan kılından

  

620191000019   Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; yün/ince kıldan

  

620192               Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; pamuktan

  

62019200           Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; pamuktan

  

620192000013   Erkek/erkek çocuk için anorak; pamuktan

  

620192000014   Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; pamuktan

  

620192000018   Erkek/erkek çocuk için diğer dış giyim eşyası; pamuktan

  

620193               Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik ve suni lifden



  

62019300           Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik ve suni lifden

  

620193000011   Erkek/erkek çocuk için anorak; sentetik/suni lifden

  

620193000012   Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; sentetik/suni lifden

  

620193000019   Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik/suni lif

  

620199               Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; dokunabilir diğer maddelerden

  

62019900           Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; dokunabilir diğer maddelerden

  

620199000013   Erkek/erkek çocuk için anorak; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

620199000014   Erkek/erkek çocuk için rüzgarlık; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

620199000018   Erkek/erkek çocuk için diğer dış giyim eşyası; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

6202                   Kadın ve kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anoraklar (kayak ceketleri

dahil), rüzgarlıklar vb. Eşya

  

620211               Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

62021100           Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

620211000000   Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

620212               Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; pamuktan

  

62021210           Kadın/kız çocuk için manto, kaban, benzeri giysi; pamuk, 1 adet<=1kg

  

620212100011   Kadın/kız çocuk için manto; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620212100012   Kadın/kız çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620212100013   Kadın/kız çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620212100014   Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620212100015   Kadın/kız çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet<=1kg



  

620212100016   Kadın/kız çocuk için parka; pamuktan, 1 adet<=1kg

  

620212100019   Kadın/kız çocuk için manto, kaban, benzeri giysi; pamuk, 1 adet<=1kg

  

62021290           Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet>1kg

  

620212900011   Kadın/kız çocuk için mantolar pamuktan, 1 adet>1kg

  

620212900012   Kadın/kız çocuk için yağmurluk; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620212900013   Kadın/kız çocuk için kaban; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620212900014   Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620212900015   Kadın/kız çocuk için pelerin; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620212900016   Kadın/kız çocuk için parka; pamuktan, 1 adet>1kg

  

620212900019   Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzeri giysi; pamuk, 1 adet>1kg

  

620213               Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; sentetik/suni lif.

  

62021310           Kadın/kız çocuk için manto, kab.benzeri giysi; sentetik/suni lif, 1 adet<=1kg

  

620213100011   Kadın/kız çocuk için manto; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620213100012   Kadın/kız çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620213100013   Kadın/kız çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620213100014   Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620213100015   Kadın/kız çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620213100016   Kadın/kız çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet<=1kg

  

620213100019   Kadın/kız çocuk için manto, kab.benzeri giysi; sentetik/suni lif, 1 adet<=1kg

  

62021390           Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif, 1adet>1

  



620213900011   Kadın/kız çocuk için manto; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620213900012   Kadın/kız çocuk için yağmurluk; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620213900013   Kadın/kız çocuk için kaban; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620213900014   Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620213900015   Kadın/kız çocuk için pelerin; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620213900016   Kadın/kız çocuk için parka; sentetik/suni lifden, 1 adet>1kg

  

620213900019   Kadın/kız çocuk için manto, kaban benzerleri; sentetik/suni lif, 1adet>1

  

620219               Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddeden

  

62021900           Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddeden

  

620219000011   Kadın/kız çocuk için palto; dokunabilir diğer maddelerden

  

620219000012   Kadın/kız çocuk için yağmurluk; dokunabilir diğer maddelerden

  

620219000013   Kadın/kız çocuk için kaban; dokunabilir diğer maddelerden

  

620219000014   Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; dokunabilir diğer maddelerden

  

620219000015   Kadın/kız çocuk için pelerin; dokunabilir diğer maddelerden

  

620219000019   Kadın/kız çocuk için palto, kaban benz; dokunabilir diğer maddeden

  

620291               Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; yün/ince kıldan

  

62029100           Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; yün/ince kıldan

  

620291000011   Kadın/kız çocuk için anorak; yün/ince hayvan kıllarından

  

620291000012   Kadın/kız çocuk için rüzgarlık; yün/ince hayvan kılından

  

620291000019   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık benzeri dış giyim eşyası; yün/ince kıldan

  

620292               Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; pamuktan



  

62029200           Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık benzeri dış giyim eşyası;pamuktan

  

620292000000   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık benzeri dış giyim eşyası;pamuktan

  

620293               Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; sentetik ve suni lifden

  

62029300           Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; sentetik ve suni lifden

  

620293000011   Kadın/kız çocuk için anorak; sentetik/suni lifden

  

620293000012   Kadın/kız çocuk için rüzgarlık; sentetik/suni lifden

  

620293000019   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık benzeri dış giyim; sentetik/suni lifden

  

620299               Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; dokunabilir diğer maddeden

  

62029900           Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; dokunabilir diğer maddeden

  

620299000012   Kadın/kız çocuk için anorak; diğer, dokunabilir diğer maddeden

  

620299000013   Kadın/kız çocuk için rüzgarlık; dokunabilir diğer maddeden

  

620299000018   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık benzeri dış giyim eşyası; dokunabilir diğer

maddelerden

  

6203                   Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort

(yüzme kıyafeti hariç)

  

620311               Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

62031100           Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

620311000000   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

620312               Erkek/erkek çocuk için takım elbise; sentetik lifden

  

62031200           Erkek/erkek çocuk için takım elbise; sentetik lifden

  

620312000000   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; sentetik lifden

  



620319               Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

62031910           Erkek/erkek çocuk için takım elbise; pamuktan

  

620319100000   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; pamuktan

  

62031930           Erkek/erkek çocuk için takım elbise; suni lifden

  

620319300000   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; suni lifden

  

62031990           Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabili diğer maddeden

  

620319900000   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabili diğer maddeden

  

620322               Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; pamuktan

  

62032210           Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; pamuktan

  

620322100000   Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; pamuktan

  

62032280           Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; pamuktan

  

620322800000   Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; pamuktan

  

620323               Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; sentetik lifden

  

62032310           Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; sent.lifden

  

620323100000   Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; sent.lifden

  

62032380           Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; sent.lifden

  

620323800000   Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; sent.lifden

  

620329               Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; dokunan diğer maddeden

  

62032911           Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; suni lifden

  

620329110000   Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; suni lifden

  

62032918           Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; suni lifden



  

620329180000   Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; suni lifden

  

62032930           Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; yün ve ince hayvan kıllarından

  

620329300000   Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; yün ve ince hayvan kıllarından

  

62032990           Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; diğer maddelerden

  

620329900011   Erkek/erkek çocuk için takım halinde mesleki kıyafet; diğer maddelerden

  

620329900019   Erkek/erkek çocuk için takım halinde diğer kıyafet; diğer maddelerden

  

620331               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kıllarından

  

62033100           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kıllarından

  

620331000000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler, Yünden veya ince hayvan kıllarından

  

620332               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; pamuktan

  

62033210           Erkek/erkek çocuk için ceket/blazer; pamuktan

  

620332100000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; mesleki kıyafet,pamuktan

  

62033290           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; pamuktan, diğer

  

620332900000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; pamuktan,diğerleri

  

620333               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden

  

62033310           Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik lifden

  

620333100000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; mesleki kıyafet,sentetik liflerden

  

62033390           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden diğer

  

620333900000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; sentetik liflerden,diğerleri

  

620339               Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddeden

  



62033911           Erkek/erkek çocuk için ceket/blazer; suni lifden

  

620339110000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; mesleki kıyafet,suni liflerden

  

62033919           Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; suni lifden diğer

  

620339190000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; suni liflerden,diğerleri

  

62033990           Erkek/erkek çocuk için blaze, ceket; dokunabilir diğer maddeden

  

620339900000   Erkek/erkek çocuk için ceketler ve blazerler; dokumaya elverişli diğer maddelerden,

diğerleri

  

620341               Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. yün/ince hayvan kılından

  

62034110           Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon/pantolon; yün/ince hayvan kılından

  

620341100000   Erkek/erkek çocuk için pantolonlar ve kısa pantolonlar; yün/ince kıldan

  

62034130           Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulumlar; yün/ince kıldan

  

620341300000   Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulumlar; yün/ince kıldan

  

62034190           Erkek/erkek çocuk için şort; yün/ince kıldan

  

620341900000   Erkek/erkek çocuk için şort; yün/ince kıldan

  

620342               Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. pamuktan

  

62034211           Erkek/erkek çocuk için pantolon, kısa pantolon; pamuktan

  

620342110000   Erkek/erkek çocuk için mesleki pantolonlar ve kısa pantolonlar;pamuktan

  

62034231           Erkek/erkek çocuk için denimden pantolonlar ve kısa pantolonlar

  

620342310000   Erkek/erkek çocuk için denimden pantolonlar ve kısa pantolonlar

  

62034233           Erkek/erkek çocuk için atkı iplikli kadife ve pelüşten pantolonlar ve kısa pantolonlar

  

620342330000   Erkek/erkek çocuk için atkı iplikli kadife ve pelüşten pantolonlar ve kısa pantolonlar

  



62034235           Erkek/erkek çocuk için pamuktan diğer pantolonlar ve kısa pantolonlar

  

620342350000   Erkek/erkek çocuk için pamuktan diğer pantolonlar ve kısa pantolonlar

  

62034251           Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; pamuktan, mesleki

  

620342510000   Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; pamuktan, mesleki

  

62034259           Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; pamuktan, diğer

  

620342590000   Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; pamuktan, diğer

  

62034290           Erkek/erkek çocuk için şort; pamuktan, diğer

  

620342900000   Erkek/erkek çocuk için şort; pamuktan, diğer

  

620343               Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. sentetik lif

  

62034311           Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik liflerden

  

620343110000   Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafetler, sentetik liflerden

  

62034319           Erkek/erkek çocuk için pantolon/kısa pantolon; sentetik lifden, diğer

  

620343190000   Erkek/erkek çocuk için diğer pantolon ve kısa pantolonlar

  

62034331           Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; sent.liften, mesleki

  

620343310000   Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; sent.liften, mesleki

  

62034339           Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; sent.liften, diğer

  

620343390000   Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; sent.liften, diğer

  

62034390           Erkek/erkek çocuk için şort; sent.liften, diğer

  

620343900000   Erkek/erkek çocuk için şort; sent.liften, diğer

  

620349               Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden

  

62034911           Erkek/erkek çocuk için pantolon, kısa pantolon; suni lifden



  

620349110000   Erkek/erkek çocuk için mesleki pantolon ve kısa pantolonlar, suni liflerden

  

62034919           Erkek/erkek çocuk için pantolon/kısa pantolon; suni lifden, diğer

  

620349190000   Erkek/erkek çocuk pantolon ve kısa pantolonlar; suni.liften, diğer

  

62034931           Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; suni lif, mesleki

  

620349310000   Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; suni lif, mesleki

  

62034939           Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; suni lifden, diğer

  

620349390000   Erkek/erkek çocuk için askılı, ön parçalı tulum; suni lifden, diğer

  

62034950           Erkek/erkek çocuk için şort; suni lifden, diğer

  

620349500000   Erkek/erkek çocuk için şort; suni lifden, diğer

  

62034990           Erkek/erkek çocuk için pantolon/kısa pantolon/şort; dokunabilir diğer madde, diğer

  

620349900000   Erkek/erkek çocuk için şort; diğerleri

  

6204                   Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek,

vb.(yüzme kıyafetleri hariç)

  

620411               Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

62041100           Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

620411000000   Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

620412               Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan

  

62041200           Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan

  

620412000000   Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan

  

620413               Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden

  

62041300           Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden



  

620413000000   Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden

  

620419               Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

62041910           Kadın/kız çocuk için takım elbise; suni lifden

  

620419100000   Kadın/kız çocuk için takım elbise; suni lifden

  

62041990           Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

620419900000   Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

620421               Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince kıldan

  

62042100           Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince kıldan

  

620421000000   Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince kıldan

  

620422               Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan

  

62042210           Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, pamuktan

  

620422100000   Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, pamuktan

  

62042280           Kadın/kız çocuk için takım; diğer ,pamuktan

  

620422800000   Kadın/kız çocuk için takım; diğer ,pamuktan

  

620423               Kadın/kız çocuk için takım; sentetik lifden

  

62042310           Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, sentetik lifden

  

620423100000   Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, sentetik lifden

  

62042380           Kadın/kız çocuk için takım; diğer, sentetik lifden

  

620423800000   Kadın/kız çocuk için takım; diğer, sentetik lifden

  

620429               Kadın/kız çocuk için takım; dokunabilir diğer maddeden

  



62042911           Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, suni lifden

  

620429110000   Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, suni lifden

  

62042918           Kadın/kız çocuk için takım; diğer, suni lifden

  

620429180000   Kadın/kız çocuk için takım; diğer, suni lifden

  

62042990           Kadın/kız çocuk için takım; mesleki, dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

620429900000   Kadın/kız çocuk için takım; diğerleri

  

620431               Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/kıldan

  

62043100           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/kıldan

  

620431000000   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/kıldan

  

620432               Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; pamuktan

  

62043210           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, pamuktan

  

620432100000   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, pamuktan

  

62043290           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

620432900012   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; denimden

  

620432900013   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; kadifeden

  

620432900018   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; dokunabilir diğer maddeden

  

620433               Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden

  

62043310           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, sentetik lifden

  

620433100000   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, sentetik lifden

  

62043390           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, sentetik lifden

  

620433900000   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, sentetik lifden



  

620439               Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddeden

  

62043911           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, suni lifden

  

620439110000   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, suni lifden

  

62043919           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, suni lifden

  

620439190000   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğer, suni lifden

  

62043990           Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; mesleki, dokunabilir diğer maddelerden

  

620439900000   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; diğerleri

  

620441               Kadın/kız çocuk için elbise; yün/kıldan

  

62044100           Kadın/kız çocuk için elbise; yün/kıldan

  

620441000000   Kadın/kız çocuk için elbise; yün/kıldan

  

620442               Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan

  

62044200           Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan

  

620442000012   Kadın/kız çocuk için elbise; denimden

  

620442000013   Kadın/kız çocuk için elbise; kadifeden

  

620442000018   Kadın/kız çocuk için diğer elbise; pamuktan

  

620443               Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lif.

  

62044300           Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik liflerden

  

620443000011   Gelinlikler; sentetik liflerden, örme olanlar HARİÇ

  

620443000019   Diğer elbiseler; sentetik liflerden, kadın veya kız çocuk için, örme olanlar HARİÇ

  

620444               Kadın/kız çocuk için elbise; suni lif.

  



62044400           Kadın/kız çocuk için elbise; suni liflerden

  

620444000011   Gelinlikler; suni liflerden, kadın veya kız çocuk için, örme olanlar HARİÇ

  

620444000019   Diğer elbiseler; suni liflerden, kadın veya kız çocuk için, örme olanlar HARİÇ

  

620449               Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

62044910           Kadın/kız çocuk için elbise; ipek/döküntülerinden

  

620449100011   Gelinlikler; ipek ve ipek döküntülerinden, örme olanlar HARİÇ

  

620449100019   Diğer elbiseler; ipek ve ipek döküntülerinden, kadın veya kız çocuk için, örme olanlar

HARİÇ

  

62044990           Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddelerden

  

620449900000   Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

620451               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; yün/ince kıldan

  

62045100           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; yün/ince kıldan

  

620451000011   Kadın/kız çocuk için etek; el yapımı, yünden

  

620451000019   Kadın/kız çocuk için etek; diğer, yün/ince kıldan

  

620451000021   Kadın/kız çocuk için pantolon etek; el yapımı, yünden

  

620451000029   Kadın/kız çocuk için pantolon etek; diğer, yün/ince kıldan

  

620452               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; pamuktan

  

62045200           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; pamuktan

  

620452000012   Kadın/kız çocuk için pamuktan etek; denim

  

620452000013   Kadın/kız çocuk için pamuktan etek; kadife

  

620452000018   Kadın/kız çocuk için pamuktan etek; diğer

  



620452000022   Kadın/kız çocuk için pantolon etekler; diğer

  

620453               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lif.

  

62045300           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lif.

  

620453000000   Kadın/kız çocuk için pantolo etek; sentetik liflerden

  

620459               Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; dokunabilir diğer maddeden

  

62045910           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, suni lifden

  

620459100000   Kadın/kız çocuk için pantolon etek; suni liflerden

  

62045990           Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek, dokumaya elverişli diğer maddeler

  

620459900000   Kadın/kız çocuk için pantolon etek,diğerleri

  

620461               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. yün ve hayvan kılı

  

62046110           Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon; yün/ince kıldan

  

620461100000   Kadın/kız çocuk için pantolonlar ve kısa pantolonlar, yünden veya ince hayvan kıllarından

  

62046185           Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulumlar, ve şortlar vs. yün/hayvan kılından

  

620461850000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar ve kısa pantolonlar, yünden veya ince hayvan

kıllarından

  

620462               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan

  

62046211           Kadın/kız çocuk için mesleki kıyafet; pamuktan

  

620462110000   Kadın/kız çocuk için pantolon ve kısa pantolon; pamuktan, mesleki

  

62046231           Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon, şort vs. denimden

  

620462310000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan, denimden olanlar

  

62046233           Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon, şort vs. atkı ipliklerinden.

  



620462330000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan, atkı iplikli kadifeden olanlar

  

62046239           Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddelerden

  

620462390000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan

  

62046251           Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, pamuktan

  

620462510000   Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, pamuktan

  

62046259           Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulumlar; pamuktan

  

620462590000   Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; diğer, pamuktan

  

62046290           Kadın/kız çocuk için şort; pamuktan

  

620462900000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; pamuktan, diğerleri

  

620463               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif.

  

62046311           Kadın/kız çocuk için mesleki kıyafet; sentetik lifden

  

620463110000   Kadın/kız çocuk için pantolon ve kısa pantolon; sentetik liflerden, mesleki

  

62046318           Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon; sentetik lifden

  

620463180000   Kadın/kız çocuk için pantolon ve kısa pantolon; sentetik liflerden, diğer

  

62046331           Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, sent.liften

  

620463310000   Kadın/kız çocuk için askılı ve üst ön parçalı tulumlar; sentetik liflerden, mesleki

  

62046339           Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; sent.lifden

  

620463390000   Kadın/kız çocuk için askılı ve üst ön parçalı tulumlar; sentetik liflerden, diğer

  

62046390           Kadın/kız çocuk için şort; sentetik lifden

  

620463900000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolonlar; sentetik liflerden, diğerleri

  

620469               Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden



  

62046911           Kadın/kız çocuk için mesleki kıyafet; suni lifden

  

620469110000   Kadın/kız çocuk için pantolonlar ve kısa pantolonlar; mesleki, suni liflerden

  

62046918           Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon; suni lifden

  

620469180000   Kadın/kız çocuk için pantolonlar ve kısa pantolonlar; suni liflerden, diğer

  

62046931           Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, suni liften

  

620469310000   Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; mesleki, suni liflerden

  

62046939           Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; suni lifden

  

620469390000   Kadın/kız çocuk için askılı, üst ön parçalı tulum; diğer, suni liflerden

  

62046950           Kadın/kız çocuk için şort; suni lifden

  

620469500000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolon ve kısa pantolonlar; suni liflerden

  

62046990           Kadın/kız çocuk için pantolon/kısa pantolon şort vs. dokunabilir diğer madde

  

620469900000   Kadın/kız çocuk için diğer pantolon ve kısa pantolonlar; diğerleri

  

6205                   Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler

  

620520               Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan

  

62052000           Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan

  

620520000012   Erkek/erkek çocuk için pamuktan gömlek; denim

  

620520000013   Erkek/erkek çocuk için pamuktan gömlek; kadife

  

620520000018   Erkek/erkek çocuk için pamuktan gömlek; diğer

  

620530               Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden

  

62053000           Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden

  



620530000000   Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden

  

620590               Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden

  

62059010           Erkek/erkek çocuk için gömlek; keten/ramiden

  

620590100000   Erkek/erkek çocuk için gömlek; keten veya ramiden

  

62059080           Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

620590800011   Erkek/erkek çocuk için gömlek; ipek ve ipek döküntülerinden

  

620590800012   Erkek/erkek çocuk için gömlek; yünden/ince hayvan kıllarından

  

620590800018   Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

6206                   Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar

  

620610               Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, ipek ve ipek döküntü.

  

62061000           Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, ipek ve ipek döküntü.

  

620610000011   Kadın/kız çocuk için bluz; ipek/döküntülerinden

  

620610000012   Kadın/kız çocuk için gömlek; ipek/döküntülerinden

  

620610000013   Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; ipek/döküntülerinden

  

620620               Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, yün/ince kıldan

  

62062000           Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, yün/ince kıldan

  

620620000011   Kadın/kız çocuk için bluz; yün/ince kıldan

  

620620000012   Kadın/kız çocuk için gömlek; yün/ince kıldan

  

620620000013   Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; yün/ince kıldan

  

620630               Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, pamuktan

  

62063000           Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, pamuktan



  

620630000012   Kadın/kız çocuk için pamuk bluz; denim

  

620630000013   Kadın/kız çocuk için pamuk bluz; kadife

  

620630000018   Kadın/kız çocuk için pamuk bluz; diğer

  

620630000022   Kadın/kız çocuk için pamuk gömlek; denim

  

620630000023   Kadın/kız çocuk için pamuk gömlek; kadife

  

620630000028   Kadın/kız çocuk için pamuk gömlek; diğer

  

620640               Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif.

  

62064000           Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif.

  

620640000011   Kadın/kız çocuk için bluz; sentetik/suni lifden

  

620640000012   Kadın/kız çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden

  

620640000013   Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; sentetik/suni lifden

  

620690               Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, dokunabilir diğer maddeden

  

62069010           Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.keten ve ramiden

  

620690100012   Kadın/kız çocuk için bluz; keten veya ramiden

  

620690100013   Kadın/kız çocuk için gömlekler; keten veya ramiden

  

620690100014   Kadın/kız çocuk için gömlek-bluzlar; keten veya ramiden

  

62069090           Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

620690900011   Kadın/kız çocuk için bluz; dokunabilir diğer maddeden

  

620690900012   Kadın/kız çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden

  

620690900013   Kadın/kız çocuk için gömlek bluz; dokunabilir diğer maddeden

  



6207                   Erkekler ve erkek çocuk için fanila, atlet, külot, slip, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar,

robdöşambrlar vb.eşya

  

620711               Erkek/erkek çocuk için külot/silip; pamuktan

  

62071100           Erkek/erkek çocuk için külot/silip; pamuktan

  

620711000011   Erkek/erkek çocuk için külot; pamuktan

  

620711000012   Erkek/erkek çocuk için slip; pamuktan

  

620719               Erkek/erkek çocuk için külot/silip; dokunabilir diğer maddeler

  

62071900           Erkek/erkek çocuk için külot/silip; dokunabilir diğer maddeler

  

620719000011   Erkek/erkek çocuk için külot; sentetik lifden

  

620719000012   Erkek/erkek çocuk için slip; sentetik lifden

  

620719000019   Erkek/erkek çocuk için külot; dokunabilir diğer maddeden

  

620719000029   Erkek/erkek çocuk için slip; dokunabilir diğer maddelerden

  

620721               Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; pamuktan

  

62072100           Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; pamuktan

  

620721000000   Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar,pamuktan

  

620722               Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; sentetik/suni lif.

  

62072200           Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; sentetik/suni lif.

  

620722000000   Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar,sentetik veya suni liflerden

  

620729               Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

  

62072900           Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

  

620729000000   Erkek/erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar, dokumaya elverişli diğer

maddelerden



  

620791               Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan

  

62079100           Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan

  

620791000000   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan

  

620799               Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunur diğer maddeden

  

62079910           Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni liflerden

  

620799100000   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni liflerden

  

62079990           Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunur diğer maddeden

  

620799900000   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunur diğer maddeden

  

6208                   Kadınlar ve kız çocuk için fanila, kaşkorse, kombinezon, jüp veya jüpon, slip ve külot,

gecelik, pijama, lizöz vb.

  

620811               Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni lifden

  

62081100           Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni lifden

  

620811000000   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik veya suni liflerden

  

620819               Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer maddeden

  

62081900           Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer maddeden

  

620819000000   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer maddeden

  

620821               Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan

  

62082100           Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan

  

620821000011   Kadın/kız çocuk için gecelik; pamuktan

  

620821000012   Kadın/kız çocuk için pijama; pamuktan

  

620822               Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik/suni lif.



  

62082200           Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik/suni lif.

  

620822000011   Kadın/kız çocuk için gecelik; sentetik/suni lifden

  

620822000012   Kadın/kız çocuk için pijama; sentetik/suni lifden

  

620829               Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

  

62082900           Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

  

620829000011   Kadın/kız çocuk için gecelik; dokunabilir diğer maddeden

  

620829000012   Kadın/kız çocuk için pijama; dokunabilir diğer maddeden

  

620891               Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan

  

62089100           Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan

  

620891000000   Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan

  

620892               Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim, sentetik/suni lifden

  

62089200           Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim, sentetik/suni lifden

  

620892000000   Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; sentetik veya suni liflerden

  

620899               Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

62089900           Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

620899000000   Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

6209                   Bebek için giyim eşyası ve aksasuar

  

620920               Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; pamuktan

  

62092000           Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; pamuktan

  

620920000011   Bebek için eldiven; pamuktan

  



620920000012   Bebek için çoraplar; pamuktan

  

620920000019   Bebek için diğer giyim eşyası, aksesuarı; pamuktan

  

620930               Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; sentetik lifden

  

62093000           Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; sentetik lifden

  

620930000011   Bebek için eldiven; sentetik lifden

  

620930000012   Bebek için çoraplar; sentetik lifden

  

620930000019   Bebek için diğer giyim eşyası, aksesuarı; sentetik lifden

  

620990               Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; dokunabilir diğer maddeden

  

62099010           Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; dokunabilir diğer maddeden

  

620990100011   Bebek için eldiven; Yünden veya ince hayvan kıllarından

  

620990100012   Bebek için çoraplar; Yünden veya ince hayvan kıllarından

  

620990100019   Bebek için diğer giyim eşyası, aksesuarı; Yünden veya ince hayvan kıllarından

  

62099090           Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; yün/ince hayvan kılından

  

620990900011   Bebek için eldiven; dokunabilir diğer maddeden

  

620990900012   Bebek için çoraplar; dokunabilir diğer maddeden

  

620990900019   Bebek için diğer giyim eşyası, aksesuarı; dokunabilir diğer maddeden

  

6210                   Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası

  

621010               Keçe, dokunmamış, sıvanmış mensucattan giyim eşyası

  

62101010           Palto ve diğer giyim eşyası; (5602'da ki mensucattan)

  

621010100011   Palto (manto); keçeden

  

621010100019   Diğer giyim eşyası; keçeden



  

62101092           Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık

dokunmamış mensucattan uzun elbiseler

  

621010920000   Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık

dokunmamış mensucattan uzun elbiseler

  

62101098           Dokunmamış mensucattan diğer hazır giyim eşyası

  

621010980000   56.03 pozisyonundaki dokunmamış mensucattan mamül diğer hazır giyim eşyası

  

621020               Erkek/erkek çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

  

62102000           Erkek/erkek çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

  

621020000011   Erkek/erkek çocuk için palto; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621020000012   Erkek/erkek çocuk için yağmurluk; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621020000013   Erkek/erkek çocuk için kaban; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621020000014   Erkek/erkek çocuk için kolsuz ceket; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621020000015   Erkek/erkek çocuk için pelerin; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621020000019   Erkek/erkek çocuk için palto, ceket benzeri diğer giyim; dokunabilir diğer mensucat

  

621030               Kadın/kız çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

  

62103000           Kadın/kız çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

  

621030000011   Kadın/kız çocuk için manto; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621030000012   Kadın/kız çocuk için yağmurluk; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621030000013   Kadın/kız çocuk için kaban; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621030000014   Kadın/kız çocuk için kolsuz ceket; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  

621030000015   Kadın/kız çocuk için pelerin; keçe, dokunmamış, kaplanmış vb mensucat

  



621030000019   Kadın/kız çocuk için palto, ceket benzerleri; keçe, dokunmamış, kaplanmış mensucat

  

621040               Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

62104000           Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

621040000011   Erkek/erkek çocuk için dalgıç elbisesi; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş mensucat

  

621040000012   Erkek/erkek çocuk için radyasyon korunma elbisesi; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

621040000019   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

621050               Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

62105000           Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

621050000011   Kadın/kız çocuk için dalgıç elbisesi; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş mensucat

  

621050000012   Kadın/kız çocuk için radyasyon korunma elbisesi; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmemiş

  

621050000019   Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

6211                   Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası

  

621111               Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri

  

62111100           Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri

  

621111000011   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri; suni/sentetik lifden

  

621111000019   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri; dokunabilir diğer maddeden

  

621112               Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafetleri

  

62111200           Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafetleri

  

621112000011   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; suni/sentetik lifden

  

621112000019   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir diğer maddeden

  

621120               Kayak kıyafetleri



  

62112000           Kayak kıyafetleri

  

621120000011   Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; yün/ince kıldan

  

621120000012   Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; suni/sentetik lifden

  

621120000013   Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; pamuktan

  

621120000019   Erkek/erkek çocuk için kayak kıyafetleri; dokunabilir diğer maddeden

  

621120000021   Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; yün/ince kıldan

  

621120000022   Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; suni/sentetik lifden

  

621120000023   Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; pamuktan

  

621120000029   Kadın/kız çocuk için kayak kıyafetleri; dokunabilir diğer maddeden

  

621132               Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

  

62113210           Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; pamuktan

  

621132100011   Erkek/erkek çocuk için önlük; pamuktan

  

621132100012   Erkek/erkek çocuk için koruyucu elbise; pamuktan

  

621132100013   Erkek/erkek çocuk için yaka ve askılar; pamuktan

  

621132100019   Erkek/erkek çocuk için diğer mesleki kıyafet; pamuktan

  

62113231           Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dış yüzü tek, aynı mensucat, pamuk

  

621132310000   Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dış yüzü tek, aynı mensucat, pamuk

  

62113241           Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan

  

621132410000   Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan

  

62113242           Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan

  



621132420000   Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan

  

62113290           Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; pamuktan

  

621132900000   Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; pamuktan

  

621133               Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden

  

62113310           Erkek/erkek çocuk için mesleki kıyafet; sentetik/suni

  

621133100011   Erkek/erkek çocuk için önlük; sentetik/suni liften

  

621133100012   Erkek/erkek çocuk için koruyucu elbise; sentetik/suni liften

  

621133100013   Erkek/erkek çocuk için yaka ve askılar; sentetik/suni liften

  

621133100019   Erkek/erkek çocuk için diğer mesleki kıyafet; sentetik/suni liften

  

62113331           Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat, setetik/suni

  

621133310000   Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat, setetik/suni

  

62113341           Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, sentetik/suni liften

  

621133410000   Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, sentetik/suni liften

  

62113342           Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, sentetik/suni liften

  

621133420000   Erkek/erkek çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, sentetik/suni liften

  

62113390           Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni liften

  

621133900000   Erkek/erkek çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni liften

  

621139               Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

62113900           Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

621139000021   Erkek/erkek çocuk için meslek kıyafetleri; yün/ince hayvan kılından

  

621139000029   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; yün/ince hayvan kılından



  

621139000031   Erkek/erkek çocuk için meslek kıyafetleri; dokunabilir diğer maddelerden

  

621139000039   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden

  

621142               Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

  

62114210           Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; pamuktan

  

621142100000   Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; pamuktan

  

62114231           Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat, pamuk

  

621142310000   Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı mensucat, pamuk

  

62114241           Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan

  

621142410000   Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, pamuktan

  

62114242           Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan

  

621142420000   Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, pamuktan

  

62114290           Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; pamuktan

  

621142900000   Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; pamuktan

  

621143               Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden

  

62114310           Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; sentetik/suni mensucattan

  

621143100000   Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; sentetik/suni mensucattan

  

62114331           Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı sentetik/suni mensucat

  

621143310000   Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; dışı tek aynı sentetik/suni mensucat

  

62114341           Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, sentetik/suni mensucat

  

621143410000   Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; üst kısımlar, sentetik/suni mensucat

  



62114342           Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, sentetik/suni mensucat

  

621143420000   Kadın/kız çocuk için astarlı spor kıyafet; alt kısımlar, sentetik/suni mensucat

  

62114390           Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni mensucattan

  

621143900000   Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; sentetik/suni mensucattan

  

621149               Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

62114900           Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

621149000011   Kadın/kız çocuk için önlük, gömlek, diğer mesleki kıyafet; dokunabilir diğer maddelerden

  

621149000019   Kadın/kız çocuk için diğer kıyafet; dokunabilir diğer maddeden

  

6212                   Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer vb. Eşya ve bunlar için

parçalar

  

621210               Sütyenler

  

62121010           Bir sütyen ve külot içeren setler

  

621210100000   Bir sütyen ve külot içeren setler

  

62121090           Sütyenler; diğer

  

621210900000   Sütyenler; diğer

  

621220               Korse ve korse pantolonlar

  

62122000           Korse ve korse pantolonlar

  

621220000000   Korse ve korse pantolonlar

  

621230               Sütyenli korseler

  

62123000           Sütyenli korseler

  

621230000000   Sütyenli korseler

  



621290               Pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer vb. eşya ile bunların parçaları

  

62129000           Pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer vb. eşya ile bunların parçaları

  

621290000011   Kuşaklar

  

621290000019   Askı, çorap bağı, korse kemeri, jartiyer vb eşya ve parçaları

  

6213                   Mendiller

  

621320               Mendil; pamuktan

  

62132000           Mendil; pamuktan

  

621320000011   Mendil; pamuktan, el yapımı

  

621320000019   Mendil; pamuktan, diğer

  

621390               Mendil; dokunabilir diğer maddelerden

  

62139000           Mendil; dokunabilir diğer maddelerden

  

621390001000   Mendil; ketenden

  

621390009000   Mendil; dokunabilir diğer maddelerden

  

6214                   Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar vb eşya

  

621410               Şal; ipek/ipek döküntüsünden

  

62141000           Şal; ipek/ipek döküntüsünden

  

621410000011   Şal; ipek/ipek döküntüsünden, el yapımı

  

621410000019   Şal; ipek/ipek döküntüsünden, diğer

  

621420               Şal; yün/ince kıldan

  

62142000           Şal; yün/ince kıldan

  

621420000011   Şal; yün/ince kıldan, el yapımı



  

621420000019   Şal; yün/ince kıldan, diğer

  

621430               Şal; sentetik lifden

  

62143000           Şal; sentetik lifden

  

621430000011   Şal; sentetik lifden, el yapımı

  

621430000019   Şal; sentetik lifden, diğer

  

621440               Şal; suni lifden

  

62144000           Şal; suni lifden

  

621440000011   Şal; suni lifden, el yapımı

  

621440000019   Şal; suni lifden, diğer

  

621490               Şal; dokunabilir diğer maddelerden

  

62149000           Şal; dokunabilir diğer maddelerden

  

621490000000   Şal; dokunabilir diğer maddelerden

  

6215                   Boyun bağı, papyon ve kravat

  

621510               Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden

  

62151000           Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden

  

621510001011   Kravat için kesilmiş parçalar; ipek/döküntüsünden, el yapımı

  

621510001019   Kravat için kesilmiş parçalar; ipek/döküntüsünden, diğer

  

621510009011   Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden, el yapımı

  

621510009019   Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden, diğer

  

621520               Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden

  



62152000           Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden

  

621520001011   Kravat için kesilmiş parçalar; sentetik/suni lifden, el yapımı

  

621520001019   Kravat için kesilmiş parçalar; sentetik/suni lifden, diğer

  

621520009011   Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden, el yapımı

  

621520009019   Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden, diğer

  

621590               Papyon, boyunbağları vs. dokunabilir diğer maddelerden

  

62159000           Papyon, boyunbağları vs. dokunabilir diğer maddelerden

  

621590001011   Kravat için kesilmiş parçalar; yün/ince kıldan, el yapımı

  

621590001019   Kravat için kesilmiş parçalar; yün/ince kıldan, diğer

  

621590009011   Kravat; yün/ince kıldan, el yapımı

  

621590009019   Kravat; yün/ince kıldan, diğer

  

621590009021   Kravat; dokunabilir diğer maddelerden, el yapımı

  

621590009029   Kravat; dokunabilir diğer maddelerden, diğer

  

621590009031   Papyon, boyunbağları; dokunabilir diğer maddelerden, el yapımı

  

621590009039   Papyon, boyunbağları; dokunabilir diğer maddelerden, diğer

  

6216                   Eldivenler

  

621600               Eldiven

  

62160000           Eldiven

  

621600000011   Eldiven; yün/ince hayvan kıllarından

  

621600000012   Eldiven; pamuktan

  

621600000013   Eldiven; sentetik/suni lifden



  

621600000014   Eldiven; ipekten/ipek döküntülerinden

  

621600000019   Eldiven; dokunabilir diğer maddelerden

  

6217                   Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının

parçaları

  

621710               Giyim eşyası aksesuarları

  

62171000           Giyim eşyası aksesuarları

  

621710000011   Giyim eşyası aksesuarları; el yapımı

  

621710000019   Giyim eşyası aksesuarları; diğer

  

621790               Giyim eşyasının diğer parça ve aksesuarları

  

62179000           Giyim eşyasının diğer parça ve aksesuarları

  

621790001100   Mendil parçaları; keten ve pamuktan

  

621790001900   Mendil parçaları; diğer

  

621790009000   Giyim eşyasının diğer parça ve aksesuarları

  

63                       Dokunabilir maddelerden hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya;

paçavralar

  

6301                   Battaniyeler, diz battaniyeleri

  

630110               Battaniye (elektrikli)

  

63011000           Battaniye (elektrikli)

  

630110000000   Battaniye (elektrikli)

  

630120               Battaniye (yün/ince kıldan) (elektrili hariç)

  

63012010           Battaniye (örme) elektrikli hariç

  



630120100011   Battaniye [(yünden (örme)]elektrikli hariç

  

630120100012   Battaniye [(ince hayvan kılından (örme)] elektrikli hariç

  

630120100019   Battaniye [(diğer (örme)] elektrikli hariç

  

63012090           Diğer battaniye ve diz battaniyeleri (elektrikli hariç)

  

630120900000   Diğer battaniye ve diz battaniyeleri (elektrikli hariç)

  

630130               Battaniye (pamuktan) elektrili hariç

  

63013010           Battaniye (pamuktan, örme) elektrikli hariç

  

630130100011   Battaniye [(pamuktan (örme)] elektrikli hariç

  

630130100019   Diz battaniyeleri [(pamuktan (örme)] elektrikli hariç

  

63013090           Battaniye (pamuktan, diğer) elektrikli hariç

  

630130900010   Battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) pamuktan], örülmemiş

  

630130900090   Diğer örülmemiş battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) pamuktan]

  

630140               Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik lifden) elektrikli hariç

  

63014010           Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik lifden, örme) elektrikli hariç

  

630140100011   Battaniye (sentetik lifden, örme) elektrikli hariç

  

630140100019   Diz battaniyeleri (sentetik lifden, örme) elektrikli hariç

  

63014090           Battaniye ve diz battaniyesi (dokunmamış mensucat) elektrikli hariç

  

630140901011   Battaniye (dokunmamış mensucat) elektrikli hariç

  

630140901019   Diz battaniyeleri (dokunmamış mensucat) elektrikli hariç

  

630140909010   Battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) sentetik liflerden], örülmemiş

  

630140909090   Diğer örülmemiş battaniyeler [(elektrikli olanlar hariç) sentetik liflerden]



  

630190               Diğer battaniye ve diz battaniyeleri elektrikli hariç

  

63019010           Battaniye (diğer; örme) elektrikli hariç

  

630190100011   Battaniye (suni lifden; örme) elektrikli hariç

  

630190100019   Battaniye (dokumaya elverişli diğer maddelerden; örme) elektrikli hariç

  

630190100029   Battaniye (diğer; örme) elektrikli hariç

  

63019090           Battaniye (dokumaya elverişli diğer maddelerden, dokunmamış) elektrikli hariç

  

630190901011   Battaniye (suni lifden, dokunmamış) elektrikli hariç

  

630190901019   Battaniye (dokumaya elverişli diğer maddelerden, dokunmamış) elektrikli hariç

  

630190901029   Battaniye (diğer maddelerden, dokunmamış) elektrikli hariç

  

630190909010   Battaniye, suni liflerden, diğer

  

630190909020   Battaniye (diğer; örme olmayan) elektrikli hariç

  

630190909090   Battaniye (diğer maddelerden, dokunmamış) elektrikli hariç,diğerleri

  

6302                   Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri

  

630210               Yatak çarşafı (örme)

  

63021000           Yatak çarşafı (örme)

  

630210000000   Yatak çarşafı (örme)

  

630221               Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)]

  

63022100           Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)]

  

630221000011   Yatak çarşafı (pamuktan, batik metodu ile elde baskı yapılmış olan)

  

630221000019   Yatak çarşafı (pamuktan, diğer baskılı)

  



630222               Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden (baskılı)]

  

63022210           Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış, baskılı)

  

630222100000   Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış, baskılı)

  

63022290           Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer, baskılı)

  

630222900000   Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer, baskılı)

  

630229               Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde (baskılı)]

  

63022910           Yatak çarşafı (keten/ramiden, baskılı)

  

630229100000   Yatak çarşafı (keten/ramiden, baskılı)

  

63022990           Yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden, baskılı)

  

630229900000   Yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden, baskılı)

  

630231               Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)]

  

63023100           Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)]

  

630231000000   Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)]

  

630232               Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden (diğer hallerde)]

  

63023210           Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

  

630232100000   Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

  

63023290           Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer)

  

630232900000   Diğer yatak çarşafı (sentetik/suni lifden, diğer)

  

630239               Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde (diğer hallerde)]

  

63023920           Yatak çarşafı (Keten veya ramiden (diğer hallerde)]

  

630239200000   Yatak çarşafı (Keten veya ramiden (diğer hallerde)]



  

63023990           Diğer yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630239900000   Diğer yatak çarşafı (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630240               Masa örtüleri (örme)

  

63024000           Masa örtüleri (örme)

  

630240000000   Masa örtüleri (örme)

  

630251               Masa örtüleri [pamuktan (diğer hallerde)]

  

63025100           Masa örtüleri [pamuktan (diğer hallerde)]

  

630251000000   Masa örtüleri [pamuktan (diğer hallerde)]

  

630253               Masa örtüleri [sentetik/suni elyaftan (diğer hallerde)]

  

63025310           Masa örtüleri (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

  

630253100000   Masa örtüleri (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

  

63025390           Masa örtüleri (sentetik/suni lifden, diğer)

  

630253900000   Masa örtüleri (sentetik/suni lifden, diğer)

  

630259               Masa örtüleri [dokunabilir diğer maddeden (diğer hallerde)]

  

63025910           Masa örtüleri [ketenden (diğer hallerde)]

  

630259100000   Masa örtüleri [ketenden (diğer hallerde)]

  

63025990           Masa örtüleri [dokunabilir diğer maddeden (diğer hallerde)]

  

630259900011   Masa örtüleri [ramiden (diğer hallerde)]

  

630259900012   Masa örtüleri [yün/ince hayvan kıllarından (diğer hallerde)]

  

630259900019   Masa örtüleri [dokunabilir diğer maddeden (diğer hallerde)]

  



630260               Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)]

  

63026000           Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)]

  

630260000011   Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan) (örme)]

  

630260000019   Tuvalet ve mutfak bezleri [(pamuktan (havlu mensucattan) diğer]

  

630291               Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan)

  

63029100           Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan)

  

630291000000   Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan)

  

630293               Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden)

  

63029310           Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

  

630293100000   Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, dokunmamış)

  

63029390           Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, diğer)

  

630293900000   Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden, diğer)

  

630299               Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir diğer maddeden )

  

63029910           Tuvalet ve mutfak bezleri (ketenden)

  

630299100000   Tuvalet ve mutfak bezleri (ketenden)

  

63029990           Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir diğer maddeden )

  

630299900011   Tuvalet ve mutfak bezleri (ramiden)

  

630299900012   Tuvalet ve mutfak bezleri (yün/ince hayvan kıllarından)

  

630299900019   Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir diğer maddeden )

  

6303                   Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları

  

630312               Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(sentetik lifden (örme)]



  

63031200           Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(sentetik lifden (örme)]

  

630312000000   Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(sentetik lifden (örme)]

  

630319               Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(dokunur diğer maddelerden (örme)]

  

63031900           Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(dokunur diğer maddelerden (örme)]

  

630319000000   Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(dokunur diğer maddelerden (örme)]

  

630391               Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(pamuktan (diğer hallerde)]

  

63039100           Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(pamuktan (diğer hallerde)]

  

630391000011   Tül perdeler (pamuktan)

  

630391000020   Perdeler,pamuktan

  

630391000030   Perde; iç stor ve yatak farbelalar pamuktan

  

630392               Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları [(sentetik lifden (diğer hallerde)]

  

63039210           Perde (sentetik lifden, dokunmamış)

  

630392100000   Perde (sentetik lifden, dokunmamış)

  

63039290           Perde (sentetik lifden, dokunmuş)

  

630392900011   Tül perdeler (sentetik lifden)

  

630392900012   Perde (sentetik lifden)

  

630392900019   Perde; iç stor ve yatak farbelalar (sentetik lifden)

  

630399               Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları [(dokunur diğer maddeden (diğer hallerde)]

  

63039910           Perde (dokunmaya elverişli diğer maddelerden, dokunmamış)

  

630399100000   Perde (dokunmaya elverişli diğer maddelerden, dokunmamış)

  



63039990           Perde (dokunmaya elverişli diğer maddelerden, dokunmuş)

  

630399900011   Perde [keten/ramiden olanlar (t 120)]

  

630399900021   Tül perdeler (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630399900022   Perde [yünden, el yapımı (kalın perdeler dahil)]

  

630399900023   Perde [yünden, diğer (kalın perdeler dahil)]

  

630399900029   Perde; iç stor ve yatak farbelalar (dokunabilir diğer maddelerden)

  

6304                   Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç)

  

630411               Yatak örtüleri (örme)

  

63041100           Yatak örtüleri (örme)

  

630411000011   Yatak örtüleri [pamuktan (örme)]

  

630411000012   Yatak örtüleri [(keten/ramiden (örme)]

  

630411000019   Yatak örtüleri [(diğer (örme)]

  

630419               Yatak örtüleri (diğer hallerde)

  

63041910           Yatak örtüleri (pamuktan, diğer)

  

630419101011   Yatak örtüleri (pamuklu dokunmamış mensucattan, elde batik baskılı)

  

630419101019   Yatak örtüleri (pamuklu dokunmamış mensucattan, diğer)

  

630419109011   Yatak örtüleri (pamuktan, elde batik baskılı)

  

630419109019   Yatak örtüleri (pamuktan, diğer)

  

63041930           Yatak örtüleri (keten/ramiden)

  

630419301000   Yatak örtüleri (keten/ramiden dokunmamış mensucattan)

  

630419309000   Yatak örtüleri (keten/ramiden, diğer)



  

63041990           Yatak örtüleri (dokumaya elverişli maddelerden)

  

630419901000   Yatak örtüleri (dokumaya elverişli maddelerden dokunmamış mensucattan)

  

630419909011   Yatak örtüleri (yünden/sentetik/suni lifden)

  

630419909019   Yatak örtüleri (dokumaya elverişli maddelerden, diğer)

  

630491               Diğer mefruşat eşyası [(örme) diğer maddelerden]

  

63049100           Diğer mefruşat eşyası [(örme) diğer maddelerden]

  

630491000011   Diğer mefruşat eşyası (pamuktan; örme)

  

630491000012   Diğer mefruşat eşyası (keten/ramiden; örme)

  

630491000019   Diğer mefruşat eşyası (diğer maddelerden; örme)

  

630492               Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) pamuktan]

  

63049200           Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) pamuktan]

  

630492001011   Diğer mefruşat eşyası (keçeden, elde batik baskılı, örülmemiş)

  

630492001019   Diğer mefruşat eşyası (keçeden, diğer, örülmemiş)

  

630492009011   Diğer mefruşat eşyası (diğer pamuktan, elde batik baskılı, örülmemiş)

  

630492009019   Diğer mefruşat eşyası (diğer pamuktan, diğer, örülmemiş)

  

630493               Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) sentetik lifden]

  

63049300           Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) sentetik lifden]

  

630493000011   Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş sentetik liften, dokunmamış mensucattan)

  

630493000019   Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş sentetik lifden, diğer)

  

630499               Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) dokunabilir diğer maddeden ]

  



63049900           Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) dokunabilir diğer maddeden ]

  

630499000011   Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, keten/ramiden)

  

630499000012   Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, yünden/suni lifden)

  

630499000013   Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, dokunabilir diğer maddelerden, dokunmamış)

  

630499000019   Diğer mefruşat eşyası (örülmemiş, dokunabilir diğer maddelerden, diğer)

  

6305                   Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval

  

630510               Ambalaj için torba ve çuval (jütten, bitki iç kabuğundan)

  

63051010           Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dok.lifinden, kullanılmış)

  

630510101000   Ambalaj için torba ve çuval [bitki iç kabuk. dok.lifinden, kullanılmış (örme)]

  

630510102000   Ambalaj için torba ve çuval (kullanılmış, jütten)

  

630510109000   Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dok.lifinden, kullanılmış, diğer)

  

63051090           Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dok.lifinden, kullanılmamış)

  

630510901000   Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuk.dok.lifinden, kullanılmamış,örme)

  

630510903011   Ambalaj için torba ve çuval (jütten, m2<310 gr.)

  

630510903012   Ambalaj için torba ve çuval (jütten, 310<=m2<=500 gr.)

  

630510903013   Ambalaj için torba ve çuval (jütten, m2>500 gr.)

  

630510909011   Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuklu liflerinden, m2<310 gr.)

  

630510909012   Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuklu liflerinden310<=m2<=500 gr.)

  

630510909013   Ambalaj için torba ve çuval (bitki iç kabuklu liflerinden, m2>500 gr.)

  

630520               Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan)

  

63052000           Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan)



  

630520001000   Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan; örme)

  

630520009000   Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan)

  

630532               Ambalaj için torba ve çuval [(sentetik suni) dökme maddeler için esnek mahfaza.]

  

63053211           Dökme maddeden için mahfazalar; polietilen/polipropilen şeritten (örme)

  

630532110000   Dökme maddeden için mahfazalar; polietilen/polipropilen şeritten (örme)

  

63053219           Dökme maddeden için mahfazalar; polietilen/polipropilen şeritten diğerleri

  

630532190000   Dökme maddeden için mahfazalar; polietilen/polipropilen şeritten diğerleri

  

63053290           Dökme maddeler için mahfazalar; sentetik/suni lifden

  

630532901000   Dökme maddeler için mahfazalar; sentetik/suni lifden, dokunmamış mensucattan

  

630532909011   Dökme maddeler için mahfazalar; sentetik/suni lifden (örme)

  

630532909019   Dökme maddeler için mahfazalar; sentetik/suni lifden, diğer

  

630533               Ambalaj için torba ve çuval (polietilen, poliropilen vs.) dökme maddeler için esnek

mahfaza.

  

63053310           Ambalaj için torba ve çuval (diğer, polietilen, polipropilen şerit vb.den; örme)

  

630533100000   Ambalaj için torba ve çuval (diğer, polietilen, polipropilen şerit vb.den; örme)

  

63053390           Ambalaj için torba ve çuval (diğer, polietilen, polipropilen şerit vb.den)diğerleri

  

630533900000   Ambalaj için torba ve çuval (diğer, polietilen, polipropilen şerit vb.den)diğerleri

  

630539               Ambalaj için torba ve çuval (diğer)

  

63053900           Ambalaj için torba ve çuval (diğer)

  

630539001011   Ambalaj için torba ve çuval [diğer (örme) kullanılmış]

  

630539001019   Ambalaj için torba ve çuval (diğer; örme)



  

630539002011   Ambalaj için torba ve çuval (diğer, dokunmamış mensucattan, kullanılmış)

  

630539002019   Ambalaj için torba ve çuval (diğer, dokunmamış mensucattan)

  

630539009011   Ambalaj için torba ve çuval (diğer, kullanılmış)

  

630539009019   Ambalaj için torba ve çuval (diğer)

  

630590               Ambalaj için torba ve çuval (diğer maddelerden)

  

63059000           Ambalaj için torba ve çuval (diğer maddelerden)

  

630590001011   Ambalaj için torba ve çuval (keten ve sisalden, kullanılmış; örme)

  

630590001019   Ambalaj için torba ve çuval (dokunabilir diğer maddelerden, kullanılmış; örme)

  

630590009011   Ambalaj için torba ve çuval (ketenden, kullanılmış, diğer)

  

630590009012   Ambalaj için torba ve çuval (ramiden, kullanılmış, diğer)

  

630590009013   Ambalaj için torba ve çuval (sisalden, kullanılmış, diğer)

  

630590009019   Ambalaj için torba ve çuval (dokunabilir diğer maddelerden, kullanılmış, diğer)

  

6306                   Vagon ve mavna örtüleri, tente ve dış storlar; çadır; kayıklara,deniz veya kara taşıtlarına

mahsus yelken, kamp eşyası

  

630612               Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (sentetik liften)

  

63061200           Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (sentetik liften)

  

630612000000   Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (sentetik liften)

  

630619               Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (dokunabilir diğer maddeden )

  

63061900           Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (dokunabilir diğer maddeden )

  

630619000000   Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (dokunabilir diğer maddeden )

  

630622               Çadırlar (sentetik lifden)



  

63062200           Çadırlar (sentetik lifden)

  

630622000000   Çadırlar (sentetik lifden)

  

630629               Çadırlar (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

63062900           Çadırlar (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630629000000   Çadırlar (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630630               Yelkenler

  

63063000           Yelkenler

  

630630000000   Yelkenler

  

630640               Şişme yataklar

  

63064000           Şişme yataklar

  

630640000000   Şişme yataklar

  

630690               Diğer kamp eşyası

  

63069000           Diğer kamp eşyası

  

630690000000   Diğer kamp eşyası

  

6307                   Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

  

630710               Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri

  

63071010           Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (örme)

  

630710100000   Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (örme)

  

63071030           Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokunmamış mensucattan)

  

630710300000   Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (dokunmamış mensucattan)

  



63071090           Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (diğer maddelerden)

  

630710901000   Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri (keçeden)

  

630710909000   Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri,diğerleri

  

630720               Cankurtaran yelekleri ve kemerleri

  

63072000           Cankurtaran yelekleri ve kemerleri

  

630720000000   Cankurtaran yelekleri ve kemerleri

  

630790               Diğer hazır eşya

  

63079010           Diğer hazır eşya (örme)

  

630790100000   Diğer hazır eşya (örme)

  

63079091           Diğer hazır eşya (keçeden)

  

630790910000   Diğer hazır eşya (keçeden)

  

63079092           Dokunmamış mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda kullanılan tek kullanımlık

örtüler

  

630790920000   Dokunmamış mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda kullanılan tek kullanımlık

örtüler

  

63079098           Tıbbi maskeler ve diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

  

630790981011   Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan

  

630790981019   Dokunmamış mensucattan diğer hazır eşya

  

630790989000   Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

  

6308                   Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçete yapımında kullanılan mensucat ve

ipliklerden müteşekkil takımlar

  

630800               Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı

  



63080000           Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı

  

630800000011   Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı; pamuk, a.mamış/a.mış

  

630800000019   Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı; pamuktan, diğer

  

630800000021   Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı; sentetik liften, diğer

  

630800000029   Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı; diğer

  

6309                   Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

  

630900               Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

  

63090000           Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

  

630900000000   Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

  

6310                   Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri ve sicim, ip ve halattan

kullanılmış eşya

  

631010               Ayıklanmış, kullanılmış paçavra, sicim, vb. eşya

  

63101000           Kullanılmış veya yeni paçavralar; tasnife tabi tutulmuş olanlar

  

631010000000   Kullanılmış veya yeni paçavralar; tasnife tabi tutulmuş olanlar

  

631090               Paçavra, sicim, ip, halat döküntüsü; diğer

  

63109000           Paçavra, sicim, ip, halat döküntüsü; diğer

  

631090000011   Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar

  

631090000019   Paçavra, sicim, ip, halat döküntüsü; diğer

  

XV                       ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

  

XVI                     MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN

AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE

MAHSUS CİHAZLAR TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE BUNLARIN PARÇA

VE AKSESUARLARI)



  

XVII                   ARAÇLAR, HAVA ARAÇLARI, GEMİLER VE İLGİLİ TAŞIMA ARAÇLARI

  

XVIII                 OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR

ALET VE CIHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇI EŞYASI; MÜZIK

ALETLERI; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

  

90                       Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam,

parça ve aksesuarı

  

9001                   Optik lifler, demetleri, kabloları; polarizan maddeler; mercekler (kontakt lensler dahil),

prizmalar, aynalar vb eleman

  

900110               Optik lifler, demetleri ve kabloları

  

90011010           Görüntü iletici kablolar

  

900110101000   Camdan görüntü iletici kablolar

  

900110109000   Diğer görüntü iletici optik lif, lif demetleri ve kabloları

  

90011090           Diğer görüntü iletici kablolar

  

900110901000   Optik tarzda işlenmemiş olan optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları

  

900110909100   Optik tarzda işlenmiş olan camdan optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları

  

900110909900   Optik tarzda işlenmiş olan diğer maddelerden optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları

  

900120               Yaprak/levha halinde polarizan maddeler

  

90012000           Yaprak/levha halinde polarizan maddeler

  

900120001000   Camdan yaprak/levha halinde polarizan maddeler

  

900120009000   Diğer maddelerden yaprak/levha halinde polarizan maddeler

  

900130               Kontakt lensler

  

90013000           Kontakt lensler

  



900130000000   Kontakt lensler

  

900140               Camdan gözlük camları

  

90014020           Gözlük camları; görme kusuru için olmayan camdan

  

900140200000   Gözlük camları; görme kusuru için olmayan camdan

  

90014041           Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, iki yüzü işlenmiş camdan

  

900140410000   Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, iki yüzü işlenmiş camdan

  

90014049           Gözlük camı; görme kusuru için diğer iki yüzü işlenmiş camdan

  

900140490000   Gözlük camı; görme kusuru için diğer iki yüzü işlenmiş camdan

  

90014080           Camdan diğer gözlük camları

  

900140800000   Camdan diğer gözlük camları

  

900150               Diğer maddelerden gözlük camları

  

90015020           Gözlük camı; görme kusuru için olmayan, diğer maddelerden

  

900150200000   Gözlük camı; görme kusuru için olmayan, diğer maddelerden

  

90015041           Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, her iki yüzü de işlenmiş, diğer maddelerden

  

900150410000   Gözlük camı; görme kusuru için tek odaklı, her iki yüzü de işlenmiş, diğer maddelerden

  

90015049           Gözlük camı; görme kusuruna diğer çeşit, işlenmiş, diğer maddelerden

  

900150490000   Gözlük camı; görme kusuruna diğer çeşit, işlenmiş, diğer maddelerden

  

90015080           Diğer gözlük camları; görme kusurunun giderilmesine mahsus, diğer maddelerden

  

900150800000   Diğer gözlük camları; görme kusurunun giderilmesine mahsus, diğer maddelerden

  

900190               Mercekler, prizmalar, aynalar, optik elemanlar

  

90019000           Mercekler, prizmalar, aynalar, optik elemanlar



  

900190001100   Sivil hava taşıtları için camdan mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar

  

900190001900   Sivil hava taşıtları için diğer maddelerden mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar

  

900190009100   Diğer kullanım için camdan mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar

  

900190009900   Diğer kullanım için diğer maddelerden mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar

  

9002                   Alet ve cihaz için monte edilmiş mercek, prizma, ayna ve optik elemanlar (optik tarzda

işlenmiş camdan olanlar hariç)

  

900211               Kamera, projektör, fotoğraf vs. büyültme/küçültme cihazlarına mahsus mercekler

  

90021100           Kamera, projektör, fotoğraf vs. büyültme/küçültme cihazlarına mahsus mercekler

  

900211001000   Kamera, projektör, fotoğraf makinesi vb. cam objektif mercekleri

  

900211009000   Projektör, fotoğraf makinesi vb. diğer madde objektif mercekler

  

900219               Diğer optik cihazların objektif mercekleri

  

90021900           Diğer optik cihazların objektif mercekleri

  

900219001000   Diğer optik cihazların camdan objektif mercekleri

  

900219009000   Diğer optik cihazların diğer madde objektif mercekleri

  

900220               Optik cihazların filtreleri

  

90022000           Optik cihazların filtreleri

  

900220001000   Optik cihazların camdan filtreleri

  

900220009000   Diğer optik cihazların diğer maddelerden filtreleri

  

900290               Optik alet ve cihazlar için diğer prizma vb. optik elemanlar

  

90029000           Optik alet ve cihazlar için diğer prizma vb. optik elemanlar

  

900290001100   Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları



  

900290001900   Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, projektör vb. diğer maddelerden diğer

elemanları

  

900290009100   Diğer kullanım için için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları

  

900290009900   Diğer kullanım için diğer amaçlı kamera, projektör vb. diğer maddelerden diğer elemanları

  

9003                   Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları

  

900311               Plastikten gözlük çerçeveleri

  

90031100           Plastikten gözlük çerçeveleri

  

900311000000   Plastikten gözlük çerçeveleri

  

900319               Diğer maddelerden gözlük çerçeveleri

  

90031900           Gözlük çerçeveleri; plastikten olanlar hariç

  

900319000000   Gözlük çerçeveleri; plastikten olanlar hariç

  

900390               Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüğü aksam, parçaları

  

90039000           Gözlük veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçaları

  

900390000000   Gözlük veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçaları

  

9004                   Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu

gözlükler ve diğer gözlükler)

  

900410               Güneş gözlükleri

  

90041010           Optik tarzda işlenmiş camları olan güneş gözlükleri

  

900410100000   Optik tarzda işlenmiş camları olan güneş gözlükleri

  

90041091           Plastik camlı güneş gözlükleri

  

900410910000   Plastik camlı güneş gözlükleri

  



90041099           Diğer güneş gözlükleri

  

900410990000   Diğer güneş gözlükleri

  

900490               Diğer gözlükler

  

90049010           Plastik camlı olan gözlükler

  

900490100011   Optik tarzda işlenmiş plastik diğer gözlükler

  

900490100012   Plastik camlı röntgen gözlükleri

  

900490100019   Plastik camlı diğer gözlükler

  

90049090           Diğer gözlükler

  

900490900011   Optik tarzda işlenmiş camları olan diğer gözlükler

  

900490900012   Diğer röntgen gözlükleri

  

900490900019   Diğer gözlükler

  

9005                   Dürbünler,diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve

bunların mesnetleri

  

900510               Çift gözlü dürbünler

  

90051000           Çift gözlü dürbünler

  

900510000000   Çift gözlü dürbünler

  

900580               Diğer dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. mesnetleri

  

90058000           Diğer dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. mesnetleri

  

900580001000   Tek gözlü dürbünler

  

900580009011   Optik teleskoplar

  

900580009019   Astronomi aletleri vb. mesnetleri

  



900590               Dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. aksam, parçaları

  

90059000           Dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. aksam, parçaları

  

900590001000   Dürbünlere ait aksam, parça ve aksesuar

  

900590009000   Diğer teleskop, astronomi vb. aletlerin aksam, parça ve aksesuarı

  

9006                   Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); flaş ışığı meydana getirmeye mahsus

cihazlar ve flaş lambaları

  

900610               Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makinaları

  

90061000           Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makinaları

  

900610000000   Baskı klişesi/silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makinaları

  

900630               Sualtı, hava araştırması, iç organlar vb. için özel cihazlar

  

90063000           Sualtı, hava araştırması, iç organlar vb. için özel cihazlar

  

900630000000   Sualtı, hava araştırması, iç organlar vb. için özel cihazlar

  

900640               Anında fotoğraf veren makineler

  

90064000           Anında fotoğraf veren makineler

  

900640000000   Anında fotoğraf veren makineler

  

900651               Tek objektifli refleks fotoğraf makinesi (sır) film (eni=<35mm.)

  

90065100           Fotoğraf makinaları; tek objektifli, rulo halindeki filmler için, (eni=<35mm.)(SLR)

  

900651000000   Fotoğraf makinaları; tek objektifli, rulo halindeki filmler için, (eni=<35mm.)(SLR)

  

900652               Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği <35mm.)

  

90065200           Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği <35mm.)

  

900652000000   Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği <35mm.)

  



900653               Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35mm)

  

90065310           Dispozıbıl fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35 mm.)

  

900653100000   Dispozıbıl fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35 mm.)

  

90065380           Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35mm)

  

900653800000   Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35mm)

  

900659               Diğer fotoğraf makineleri

  

90065900           Diğer fotoğraf makineleri

  

900659000000   Diğer fotoğraf makineleri

  

900661               Deşarj lambalı elektronik flaşlar

  

90066100           Deşarj lambalı elektronik flaşlar

  

900661000000   Deşarj lambalı elektronik flaşlar

  

900669               Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye mahsus diğer cihazlar

  

90066900           Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye mahsus diğer cihazlar

  

900669001000   Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri

  

900669009000   Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye mahsus diğer cihazlar

  

900691               Fotoğraf makinelerine ait aksam, parça ve aksesuar

  

90069100           Fotoğraf makinelerine ait aksam, parça ve aksesuar

  

900691001000   Baskı klişesi/silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makinasının aksam, parça,

aksesuarı

  

900691009000   Fotoğraf makinalarına ait aksam, diğer parça ve aksesuar

  

900699               Diğer fotoğraf cihazlarının tertibatın aksam, parçaları

  



90069900           Diğer fotoğraf cihazlarının tertibatın aksam, parçaları

  

900699001000   Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait aksam, parça, aksesuar

  

900699009000   Diğer fotoğraf cihazları; tertibatın aksam, parçaları

  

9007                   Sinema kameraları ve projektörleri

  

900710               Sinema kameraları

  

90071000           Sinema kameraları

  

900710000000   Sinema kameraları

  

900720               Kameralar için projektörler

  

90072000           Kameralar için projektörler

  

900720000000   Kameralar için projektörler

  

900791               Kameralara ait aksam, parçalar

  

90079100           Kameralara ait aksam, parçalar

  

900791000000   Kameralara ait aksam, parçalar

  

900792               Projektörlere ait aksam, parçalar

  

90079200           Projektörlere ait aksam, parçalar

  

900792000000   Projektörlere ait aksam, parçalar

  

9008                   Sabit görüntü projektörleri ve fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik

olanlar hariç)

  

900850               Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar

  

90085000           Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar

  

900850000000   Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar

  



900890               Sabit görüntü projektörleri, fotoğraf büyültme/küçültme cihaz. aksam/parça

  

90089000           Sabit görüntü projektörleri, fotoğraf büyültme/küçültme cihaz. aksam/parça

  

900890001000   Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar

  

900890009000   Fotoğraf büyültme, küçültücü cihazları aksam, parça, aksesuar

  

9010                   Fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve cihazlar;

negatoskoplar; projeksiyon perdesi

  

901010               Rulo halindeki fotoğraf, film/kağıtlara baskı yapan cihazlar

  

90101000           Rulo halindeki fotoğraf, film/kağıtlara baskı yapan cihazlar

  

901010001011   Fotoğraf laboratuvarları için filmleri develope eden cihazlar

  

901010001019   Fotoğraf laboratuvarları için fotoğraf baskı, malzeme ve cihazları

  

901010009011   Sinema filmlerini develope eden cihazlar

  

901010009019   Diğer filmleri develope eden cihazlar

  

901050               Sinema, fotoğraf laboratuvarları diğer için cihazlar, negatoskoplar

  

90105000           Sinema, fotoğraf laboratuvarları diğer için cihazlar, negatoskoplar

  

901050001011   Fotoğraf laboratuvarları için fotoğraf filmi montaj cihazı

  

901050001019   Fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve cihazlar

  

901050009011   Sinema filmi montaj cihazı

  

901050009012   Sinema filmlerinin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar

  

901050009013   Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar

  

901050009019   Sinema filmleri için diğer malzeme ve cihazlar

  

901060               Projeksiyon perdeleri

  



90106000           Projeksiyon perdeleri

  

901060000000   Projeksiyon perdeleri

  

901090               Sinema/fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan cihazların aksam/parçası

  

90109000           Sinema/fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan cihazların aksam/parçası

  

901090000000   Sinema/fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan cihazların aksam/parçası

  

9011                   Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomikrografi veya

mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)

  

901110               Stereoskopik mikroskoplar

  

90111010           Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarl.stereoskopik mikroskoplar

  

901110100000   Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarl.stereoskopik mikroskoplar

  

90111090           Diğer stereoskopik mikroskoplar

  

901110900000   Diğer stereoskopik mikroskoplar

  

901120               Fotomikrografı/sinefotomikrografı/mikroprojeksiyon için mikroskoplar

  

90112010           Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarl.fotomikrografik mikroskop

  

901120100000   Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için özel tasarl.fotomikrografik mikroskop

  

90112090           Diğer mikroskoplar (fotomikrografı/sinefotomikrografı/mikroprojeksiyon)

  

901120900011   Fotomikrografı cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar

  

901120900012   Sinefotomikrografı cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar

  

901120900013   Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar

  

901180               Diğer mikroskoplar

  

90118000           Diğer mikroskoplar

  



901180000011   Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar

  

901180000019   Diğer mikroskoplar

  

901190               Optik mikroskopların aksam, parça ve aksesuar

  

90119010           Yarı iletken disk/ağın taşınması, eleçlenmesi için cih.donatılmış olan cihazın aks., parç.

  

901190100000   Yarı iletken disk/ağın taşınması, eleçlenmesi için cih.donatılmış olan cihazın aks., parç.

  

90119090           Kombine haldeki optik mikroskopların diğer aksam, parça ve aksesuarları

  

901190900000   Kombine haldeki optik mikroskopların diğer aksam, parça ve aksesuarları

  

9012                   Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları

  

901210               Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

  

90121010           Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron mikroskoplar

  

901210100000   Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron mikroskoplar

  

90121090           Diğer mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

  

901210900011   Diğer elektron mikroskopları ve proton mikroskoplar

  

901210900012   Difraksiyon cihazları

  

901290               Elektron, proton mikroskopları, difraksiyon cihazı aksam, parça/aksesuar

  

90129010           Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron mikroskopların aksamı

  

901290100000   Yarı iletken disk/ağın taşınması/elleçlenmesi için elektron mikroskopların aksamı

  

90129090           Diğer mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazlarının aksam, parça

ve aksesuarı

  

901290900000   Diğer mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazlarının aksam, parça

ve aksesuarı

  

9013                   Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler



  

901310               Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, teleskop vb. aksamı

  

90131000           Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, teleskop vb. aksamı

  

901310000011   Silahlar için teleskopik dürbünler

  

901310000012   Periskoplar

  

901310000019   Diğer teleskoplar, teleskopik cihazlar

  

901320               Lazerler (lazer diyotları hariç)

  

90132000           Lazerler (lazer diyotları hariç)

  

901320000010   Silahlar için lazerler (lazer diyodları hariç)

  

901320000090   Lazerler (lazer diyodları hariç); silahlar için olanlar hariç

  

901380               Diğer alet, cihaz-tertibatlar

  

90138020           Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı cihazlar

  

901380200011   Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı siyah,beyaz/diğer tek renkli cihazlar

  

901380200012   Aktif matrisli sıvı kristal tertibatlı renkli cihazlar

  

90138030           Sıvı kristal tertibatlı diğer alet, cihaz ve tertibat

  

901380300000   Sıvı kristal tertibatlı diğer alet, cihaz ve tertibat

  

90138090           Diğer optik alet, cihaz, tertibat

  

901380900000   Diğer optik alet, cihaz, tertibat

  

901390               Teleskopik dürbün, periskop diğer tertibatın aksamı-parçaları

  

90139010           Sıvı kristal tertibatlı cihazlar için aksam, parça, aksesuar

  

901390100000   Sıvı kristal tertibatlı cihazlar için aksam, parça, aksesuar

  



90139090           Lazerlerin, diğer optik alet ve cihazların aksam, parça ve aksesuarı

  

901390900000   Lazerlerin, diğer optik alet ve cihazların aksam, parça ve aksesuarı

  

9014                   Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları

  

901410               Pusulalar

  

90141000           Pusulalar

  

901410000000   Pusulalar

  

901420               Hava, uzay yolculuklarına mahsus alet, cihazlar

  

90142020           Düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik alet ve cihazlar

  

901420201100   Sivil hava taşıtları için düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik alet ve cihazlar

  

901420201900   Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik alet ve cihazlar

  

901420209100   Sivil hava taşıtları için düşük sürati gösteren diğer alet ve cihazlar

  

901420209900   Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren diğer alet ve cihazlar

  

90142080           Diğer havacılık, uzay yolculukları için sistem

  

901420801000   Diğer havacılık, uzay yolculukları için (elektrikli/elektronik) sistem

  

901420809000   Diğer havacılık, uzay yolculukları için (diğer) sistem

  

901480               Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

  

90148000           Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

  

901480001000   Akustik ve ultrasonik iskandil aletleri, ultrasonik detektör

  

901480009011   Deniz ve nehir seyahatleri için elektronik alet ve cihazlar

  

901480009019   Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

  

901490               Pusula vb.aletlerin aksam, parçaları



  

90149000           Pusula vb.aletlerin aksam, parçaları

  

901490001100   Elektrikli ve elektronik pusula ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlar için aksam ve parçalar

  

901490001900   Diğer pusula ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlar için aksam ve parçalar

  

901490009100   Akustik, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörlere ait aksam ve parça

  

901490009900   Diğer seyrüsefer alet ve cihazların aksam ve parçaları

  

9015                   Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve

cihazları; telemetreler

  

901510               Telemetreler

  

90151010           Elektronik telemetreler

  

901510100000   Elektronik telemetreler

  

90151090           Diğer telemetreler

  

901510901000   Elektrikli telemetreler

  

901510909000   Diğer telemetreler

  

901520               Teodolitler ve takeometreler

  

90152010           Elektronik teodolitler ve takimetreler (takeometreler)

  

901520100000   Elektronik teodolitler ve takimetreler (takeometreler)

  

90152090           Diğer teodolitler takeometreler

  

901520901000   Elektrikli teodolitler ve takimetreler (takeometreler)

  

901520909000   Diğer teodolitler ve takimetreler (takeometreler)

  

901530               Seviye tespit aletleri (nivolar)

  

90153010           Elektronik seviye tespit aletleri (nivolar)



  

901530100000   Elektronik seviye tespit aletleri (nivolar)

  

90153090           Diğer seviye tespit aletleri (nivolar)

  

901530901000   Elektrikli seviye tespit aletleri (nivolar)

  

901530909000   Diğer seviye tespit aletleri (nivolar)

  

901540               Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

  

90154010           Elektronik fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

  

901540100000   Elektronik fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

  

90154090           Diğer fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

  

901540901000   Elektrikli fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

  

901540909000   Diğer fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

  

901580               Arazi, hidrografi, oşinografi, hidroloji, meteoroloji vb. aletleri

  

90158011           Meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait elektronik alet ve cihazları

  

901580110011   Meteorolojiye ait elektronik alet ve cihazlar

  

901580110012   Jeofiziğe ait elektronik alet ve cihazlar

  

901580110019   Hidrolojiye ait elektronik alet ve cihazlar

  

90158019           Meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait diğer alet ve cihazları

  

901580190011   Jeodeziye ait elektronik alet ve cihazlar

  

901580190019   Elektronik arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik, jeofizik alet ve

cihazlar

  

90158091           Jeodezi, topografya, arazi/seviye ölçmede kullanılan alet ve cihazlar

  

901580911011   Jeodezi ait elektrikli alet ve cihazları



  

901580911019   Elektrikli arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik, jeofizik alet ve

cihazlar

  

901580919011   Jeodezi ait diğer alet ve cihazları

  

901580919019   Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik, jeofizik için diğer alet ve

cihazlar

  

90158093           Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları

  

901580931011   Meteorolojiye ait elektrikli alet ve cihazlar

  

901580931012   Jeofiziğe ait elektrikli alet ve cihazlar

  

901580931019   Hidrolojiye ait elektrikli alet ve cihazlar

  

901580939011   Jeofiziğe ait diğer alet ve cihazlar

  

901580939019   Meteoroloji ve hidroloji için diğer alet ve cihazlar

  

90158099           Yer. su, hava ölçüm alet cihazları

  

901580991000   Elektrikli diğer yer, su, hava ölçüm alet ve cihazları

  

901580999000   Diğer yer, su, hava ölçüm alet ve cihazları

  

901590               Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, jeofizik, telemetrelerin aksamı

  

90159000           Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, jeofizik, telemetrelerin aksamı

  

901590001011   Elektrikli veya elektronik meteoroloji alet ve cihazlarına ait aksam ve parçalar

  

901590001019   Elektrikli/elektronik arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, jeofizik alet ve

cihazlarına ait aksam ve parçalar

  

901590009000   Diğer arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, jeofizik, meteoroloji alet ve cihazlarına

ait aksam ve parçalar

  

9016                   Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun

olmasın)



  

901600               Hassas teraziler (hassasiyet =<5 santigram)

  

90160010           Hassas teraziler (hassasiyet =< 5 santigram)

  

901600101000   Elektrikli/elektronik hassas teraziler (hassasiyet =< 5 santigram)

  

901600109000   Diğer hassas teraziler (hassasiyet =< 5 santigram)

  

90160090           Hassas terazilerin aksam, parça ve aksesuarı

  

901600901000   Elektrikli/elektronik hassas terazilerin aksam, parça, aksesuarı

  

901600909000   Diğer hassas terazilerin aksam, parça ve aksesuarı

  

9017                   Resim-çizim-hesap yapmaya mahsus aletler; uzunluk ölçü aletleri (şerit metreler,

mikrometreler, kalibreler gibi)

  

901710               Çizim masa ve makineleri

  

90171010           Çizim masaları, makineleri; çiziciler

  

901710101000   Çizim masaları için elektrikli/elektronik çiziciler

  

901710109000   Çizim masaları için diğer çiziciler

  

90171090           Çizim masaları, makineleri; diğerleri

  

901710901000   Elektrikli/elektronik diğer çizim masa ve makineleri

  

901710909000   Diğer çizim masa ve makineleri

  

901720               Resim, çizim, hesap yapmaya mahsus aletler

  

90172005           Çiziciler (plotter'ler)

  

901720050000   Çiziciler (plotter'ler)

  

90172010           Resim yapmaya mahsus diğer aletler

  

901720100000   Resim yapmaya mahsus diğer aletler



  

90172039           Çizim yapmaya mahsus diğer aletler

  

901720390000   Çizim yapmaya mahsus diğer aletler

  

90172090           Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri ve benzerleri dahil)

  

901720900000   Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri ve benzerleri dahil)

  

901730               Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar

  

90173000           Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar

  

901730001000   Elektrikli veya elektronik mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar

  

901730009000   Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya elektronik olanlar hariç

  

901780               Diğer teknik, resim makine ve aletleri

  

90178010           Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller

  

901780101000   Elektrikli/elektronik ölçü çubuk, şerit metre, bölmeli cetvel

  

901780109011   İmali bitirilmemiş/aksamı tamamlanmamış şerit metreler

  

901780109019   İmali bitirilmiş/aksamı tamamlanmamış şerit metreler

  

901780109029   Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetvellerin diğerleri

  

90178090           Diğer ölçüm cihazları

  

901780901000   Elektrikli/elektronik diğer ölçüm cihazları

  

901780909000   Elektrikli/elektronik olmayan diğer ölçüm cihazları

  

901790               Teknik, resim makine ve aletlerinin aksam, parças ve aksesuarı

  

90179000           Teknik, resim makine ve aletlerinin aksam, parças ve aksesuarı

  

901790001000   Elektrikli/elektronik ölçü aletleri aksam, aksesuarı

  



901790009000   Diğer ölçü aletleri aksam, parça ve aksesuar

  

9018                   Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar

  

901811               Elektrokardiyograflar (EKG)

  

90181100           Elektrokardiyograflar (EKG)

  

901811000011   Elektro kardiyograflar

  

901811000015   Elektro kardiyograflara ait aksam; parçalar

  

901812               Ultrasonik tetkik cihazları

  

90181200           Ultrasonik tetkik cihazları

  

901812000000   Ultrasonik tetkik cihazları

  

901813               Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları

  

90181300           Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları

  

901813000000   Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları

  

901814               Sintigrafi cihazları

  

90181400           Sintigrafi cihazları

  

901814000000   Sintigrafi cihazları

  

901819               Diğer elektro teşhis cihazları vb.

  

90181910           İki/daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı

  

901819100000   İki/daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme tertibatı

  

90181990           Diğer elektro teşhis cihazları vb. aksam/parçaları

  

901819900011   Elektroensefaloğraf cihazları (EEG)

  

901819900012   Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın)



  

901819900013   Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar

  

901819900014   Elektromiyografi (EMG)

  

901819900019   Diğer elektro teşhis cihazları

  

901819900025   Elektro teşhis cihazlarının aksam ve parçaları

  

901820               Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlar ve aksamı

  

90182000           Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlar ve aksamı

  

901820000011   Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlar

  

901820000015   Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlarının aksam ve parçaları

  

901831               Şırıngalar

  

90183110           Plastik maddelerden şırıngalar (iğneli/iğnesiz)

  

901831100011   Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz); plastik maddelerden olanlar

  

901831100012   Bir kullanımlık steril şırıngalar, plastik maddelerden olanlar

  

901831100019   Plastik maddelerden diğer şırıngalar

  

90183190           Diğer maddelerden şırıngalar (iğneli/iğnesiz)

  

901831900011   Diğer maddelerden kulak yıkama şırıngası (metal)

  

901831900012   Diğer maddelerden tüberkülin şırıngası

  

901831900013   Diğer maddelerden tıpta kullanılan şırıngalar

  

901831900014   Diğer maddelerden insülin şırıngaları

  

901831900019   Diğer maddelerden diğer şırıngalar

  

901832               Metalden boru şeklinde iğneler, ameliyat dikiş iğneleri

  



90183210           Metalden boru şeklinde iğneler

  

901832100011   Metalden boru şeklinde şırınga iğnesi (bir kullanımlık)

  

901832100019   Metalden boru şeklinde diğer iğneler

  

90183290           Cerrahi dikiş iğneleri

  

901832900000   Cerrahi dikiş iğneleri

  

901839               Kateterler, kanüller vb. aletler

  

90183900           Kateterler, kanüller vb. aletler

  

901839000011   Serum ve kan verme seti (kanül)

  

901839000012   Hemodializ seti (kanül)

  

901839000013   Kelebek set (kanül)

  

901839000014   İdrar sondası - nelaton

  

901839000015   İdrar sondası - foley

  

901839000017   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için

  

901839000018   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)

  

901839000021   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için

  

901839000022   Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar

  

901839000028   Diğer kateterler

  

901839000039   Kanüller vb eşya

  

901841               Dişçi tornaları

  

90184100           Dişçi tornaları

  

901841000011   Dişçi tornaları (frezeleri)



  

901841000012   Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine haldeki dişçi tornaları

  

901841000015   Dişçi tornalarının aksam ve parçaları

  

901849               Dişçiliğe mahsus diğer alet ve cihazlar

  

90184910           Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bilenler, diskler, delici uçlar vs.

  

901849100000   Dişçi tornalarında kullanılmaya mahsus bilenler, diskler, delici uçlar vs.

  

90184990           Diğer dişçilik teçhizatı ve aksam/parçaları

  

901849900018   Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:

  

901849900025   Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların aksam ve parçaları

  

901850               Göz tıbbi ile ilgili alet ve cihazlar

  

90185010           Göz tıbbına ait optik olmayan alet/cihazlar ve aksam, parçaları

  

901850100011   Göz tıbbına ait optik olmayan alet ve cihazlar

  

901850100015   Göz tıbbına ait optik olmayan alet ve cihazların aksam/parçaları

  

90185090           Göz tıbbına ait optik alet/cihazlar ve aksam, parçaları

  

901850900011   Göz tıbbına ait optik alet ve cihazlar

  

901850900015   Göz tıbbına ait optik alet/cihazların aksam ve parçaları

  

901890               Tababetle ilgili diğer alet ve cihazlar

  

90189010           Kan basıncını ölçmeye mahsus alet/cihazları ve aksam, parçaları

  

901890100011   Kan basıncını ölçmeye mahsus elektronik tansiyon aleti

  

901890100012   Kan basıncını ölçmeye mahsus mekanik tansiyon aleti

  

901890100013   Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar

  



901890100019   Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazların aksam ve parçası

  

90189020           Endekskoplar ve aksam; parçalar

  

901890200011   Endekskoplar

  

901890200015   Endekskoplar ait aksam; parçalar

  

90189030           Böbrek diyaliz makineleri ve aksam/parçaları

  

901890300011   Böbrek makineleri

  

901890300013   Diyaliz ve fistula setleri

  

901890300019   Diğer böbrek dializ cihazları (böbrek makinası ve diyalizörler)

  

901890300025   Böbrek diyaliz makinelerinin aksam ve parçaları

  

90189040           Diyatermi cihazları ve bunların aksam-parçaları

  

901890400011   Diyatermi cihazları

  

901890400015   Diyatermi cihazlarının aksam ve parçaları

  

90189050           Transfüzyon cihazları ve aksam/parçaları

  

901890500011   Transfüzyon cihazları

  

901890500012   Kan torbaları

  

901890500015   Transfüzyon cihazlarının aksam ve parçaları

  

90189060           Anestezi alet ve cihazları ve aksam/parçaları

  

901890600011   Anestezi alet ve cihazlar

  

901890600015   Anestezi alet ve cihazlarının aksam ve parçaları

  

90189075           Sinir stimilasyonu cihazları

  

901890750000   Sinir stimilasyonu cihazları



  

90189084           Tıpta, cerrahide ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar ile bunların aksam-

parçaları

  

901890840012   Her nevi bisturiler

  

901890840018   Rahim içi aletler

  

901890840019   Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar

  

901890840045   Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazların aksam ve

parçaları

  

9019                   Mekanoterapi, masaj, psikotekni, ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs,

terapik teneffüs vb cihazlar

  

901910               Mekanoterapi, masaj, psikotekni, test cihazları

  

90191010           Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli) ve aksam/parçaları

  

901910100011   Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazları

  

901910100015   Elektrikli ve vibratörlü masaj cihazlarının aksam, parçaları

  

90191090           Diğer mekanoterapi ve psikoterapi cihazları ve aksam/parçaları

  

901910900011   Mekanoterapi cihazları

  

901910900012   Psikotekni cihazları

  

901910900013   Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri

  

901910900019   Diğer masaj cihazları

  

901910900025   Mekanoterapi cihazlar, masaj cihazları ve psikotekni cihazlarının aksam ve parçaları

  

901920               Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

  

90192000           Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

  

901920000018   Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları



  

901920000025   Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs

cihazlarının aksam ve parçaları

  

9020                   Diğer solunum cihazları ve gaz maskeleri

  

902000               Diğer solunum cihazları, gaz maskeleri

  

90200000           Diğer solunum cihazları, gaz maskeleri

  

902000000011   Teneffüs cihazları

  

902000000012   Gaz maskeleri

  

902000000015   Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı

  

902000000018   Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı

  

9021                   Ortopedik cihazlar; cebireler, kırıklar için cihazlar vb; protez organlar; işitme cihazları,

vücut içi ve dışı cihazları

  

902110               Ortopedik/kırıklara mahsus cihazlar

  

90211010           Ortopedik cihazlar

  

902110100011   Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye/düzeltmeye mahsus cihazlar

  

902110100012   Ortopedik çekme ve germe cihazları (traksiyon)

  

902110100019   Diğer ortopedik cihazlar

  

90211090           Kırıklara mahsus cihazlar

  

902110900012   Kırıklara mahsus kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil)

(paslanmaz çelikten)

  

902110900018   Diğer kırıklara mahsus cihazlar

  

902121               Protez dişler

  

90212110           Plastik maddelerden protez dişler



  

902121100000   Plastik maddelerden protez dişler

  

90212190           Diğer maddelerden protez dişler

  

902121900000   Diğer maddelerden protez dişler

  

902129               Protez diş bağlantı parçaları

  

90212900           Protez diş bağlantı parçaları

  

902129000000   Protez diş bağlantı parçaları

  

902131               Suni eklemler

  

90213100           Suni eklemler

  

902131000000   Suni eklemler

  

902139               Vücudun diğer suni parçaları

  

90213910           Protez gözler

  

902139100000   Protez gözler

  

90213990           Diğer protez organlar

  

902139900011   İnter - okiler lensler

  

902139900012   Kalp kapakçıkları

  

902139900013   Diğer uzuv ve organ iç protezleri

  

902139900014   Diğer uzuv ve organ dış protezleri

  

902139900019   Vücudun suni diğer parçaları

  

902140               İşitme cihazları

  

90214000           İşitme cihazları

  



902140000000   İşitme cihazları

  

902150               Kalp pilleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

  

90215000           Kalp pilleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

  

902150000011   Dahili kalp pilleri

  

902150000012   Harici kalp pilleri

  

902190               Ortopedik, işitme, kırıklara mahsus cihazların vb. aksamı

  

90219010           İşitme cihazlarının aksam, parça, aksesuarı

  

902190100000   İşitme cihazlarının aksam, parça, aksesuarı

  

90219090           Diğer ortopedik, işitme, kırıklara mahsus diğer cihazların vb. aksamı

  

902190900013   Suni uzuvları tamamlayıcı aksam; parçalar

  

902190900014   Körler için yardımcı elektronik cihazlar

  

902190900019   Vücut kusur/noksanlık için üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer

cihazlar ve aksam-parçalar

  

9022                   X, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar, X ışınlı tüpler ve jeneratörler ve muayene için

kullanılan diğer yardımcı cihaz

  

902212               Bilgisayarlı tomografi cihazları

  

90221200           Bilgisayarlı tomografi cihazları

  

902212000000   Bilgisayarlı tomografi cihazları

  

902213               Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar

  

90221300           Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar

  

902213000000   Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar

  

902214               Diğer tıbbi, cerrahi, veterinerlik amaçlı x ışınlı cihazlar



  

90221400           Diğer tıbbi, cerrahi, veterinerlik amaçlı x ışınlı cihazlar

  

902214000000   Tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı X ışınlı cihazlar

  

902219               Diğer amaçlar için diğer x ışınlı cihazlar

  

90221900           Diğer amaçlar için diğer x ışınlı cihazlar

  

902219000000   Diğer X ışınlı cihazlar

  

902221               Alfa, beta, gama ışınlı tıbbi, cihazlar

  

90222100           Alfa, beta, gama ışınlı tıbbi, cihazlar

  

902221000000   Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için alfa, betai gama ışınlı

cihazlar

  

902229               Alfa, beta, gama ışınlı diğer amaçlar için cihazlar

  

90222900           Alfa, beta, gama ışınlı diğer amaçlar için cihazlar

  

902229000000   Alfa, beta, gama ışınlı diğer amaçlar için cihazlar

  

902230               X ışın tüpleri

  

90223000           X ışın tüpleri

  

902230000000   X ışın tüpleri

  

902290               Diğer ışınlı alet ve cihazların aksam-parçaları

  

90229000           X ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, radyoskopi ve X ışınlı cihazlar için

kontrol panosu, masa,ekran,vb

  

902290001000   X -Işını üreten diğer jeneratörler

  

902290009011   Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait X, alfa, beta, gama ışınlı cihazlar, tüpler, kontrol

panoları, ekran, masa, vb.

  

902290009012   X -Işınlı cihazlara ait X, alfa, beta, gama ışınlı cihazlar, tüpler, kontrol panoları, ekran,

masa, koltuk vb.



  

902290009019   Diğer X, alfa, beta, gama ışınlı cihazlar, tüpler, kontrol panoları, ekran, masa, koltuk vb.

  

9023                   Teşhir edilmek üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet,

cihaz ve modeller

  

902300               Eğitim, sergiler için gösteri amaçlı alet, cihaz ve modeller

  

90230010           Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan gösteri amaçlı alet, cihaz ve

modeller

  

902300100000   Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan gösteri amaçlı alet, cihaz ve

modeller

  

90230080           Fen dersleri için maket, alet, cihaz, modeller

  

902300800011   Maketler (öğretimde ve sergilerde kullanılan)

  

902300800019   Teşhir için imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan diğer alet,

cihaz ve modeller

  

9024                   Maddelerin sertlik, dayanıklılık, mukavemet, elastikiyet vb özelliklerini deneme ve kontrol

etme makina ve cihazları

  

902410               Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen makine ve cihazlar

  

90241011           Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen çok amaçlı/çekme deney ve kontrollerine

mahsus elektronik cihazlar

  

902410110000   Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen çok amaçlı/çekme deney ve kontrollerine

mahsus elektronik cihazlar

  

90241013           Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen sentetik deney ve kontrollerine mahsus

elektronik cihazlar

  

902410130000   Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen sentetik deney ve kontrollerine mahsus

elektronik cihazlar

  

90241019           Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer deney ve kontrollerine mahsus elektronik

cihazlar

  



902410190000   Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer deney ve kontrollerine mahsus elektronik

cihazlar

  

90241090           Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer makine ve cihazlar

  

902410901000   Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen elektrikli makine ve cihazlar

  

902410909000   Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen diğer makine ve cihazlar

  

902480               Diğer maddelerin mekanik özelliklerini belirleyen cihazlar

  

90248011           Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt/kartonları denemeye, kontrol etmeye mahsus

elektronik makina ve cihazlar

  

902480110000   Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt/kartonları denemeye, kontrol etmeye mahsus

elektronik makina ve cihazlar

  

90248019           Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus elektronik makina ve cihazlar

  

902480190000   Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus elektronik makina ve cihazlar

  

90248090           Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus diğer makina ve cihazlar

  

902480901000   Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus elektrikli makina ve cihazlar

  

902480909000   Diğer maddeleri denemeye, kontrol etmeye mahsus diğer makina ve cihazlar

  

902490               Maddelerin mekanik özelliklerini belirleyen makine ve cihazların aksam/parçası

  

90249000           Maddelerin mekanik özelliklerini belirleyen makine ve cihazların aksam/parçası

  

902490001000   Madde özellikleri için elektrik/elektronik cihazlarının aksam, parça

  

902490009000   Madde özellikleri için diğer cihazlarının aksam, parça

  

9025                   Hidrometreler ve yüzer benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler,

higrometreler, kombine olanlar vb

  

902511               Termometre ve pirometreler (sıvılı olanlar)

  

90251120           Kliniklerde ve veterinerlikte kullanılan sıvılı termometreler



  

902511200000   Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler

  

90251180           Kliniklerde ve veterinerlikte kullanılan sıvılı pirometreler

  

902511800011   Ovülasyon sıvılı termometre (yekpare cam gövdeli, civalı)

  

902511800019   Sıvılı olan diğer termometreler

  

902519               Termometre ve pirometreler (diğer hallerde)

  

90251920           Elektronik termometre

  

902519201100   Sivil hava taşıtları için elektronik termometre

  

902519201911   Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olan elektronik termometreler

  

902519201919   Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olmayan elektronik termometreler

  

90251980           Diğer termometreler

  

902519802100   Sivil hava taşıtları için diğer termometre

  

902519802211   Kayıt edici tertibatı olan elektrikli termometreler

  

902519802219   Kayıt edici tertibatı olmayan elektrikli termometreler

  

902519802300   Pirometreler

  

902519802900   Diğer termometreler

  

902580               Dansimetre, aerometre vb. higrometre vb.

  

90258020           Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar)

  

902580201000   Elektronik/elektrikli barometreler

  

902580209000   Diğer barometreler

  

90258040           Diğer ölçüm aletleri; elektronik

  



902580401000   Sivil hava taşıtları için elektronik diğer ölçüm aletleri

  

902580409000   Diğer kullanım için elektronik diğer ölçüm aletleri

  

90258080           Diğer ölçüm aletleri; diğer

  

902580801000   Sivil hava taşıtları için diğer ölçüm aletleri

  

902580802000   Diğer kullanım için elektrikli diğer ölçüm aletleri

  

902580809000   Diğer kullanımlar için diğer ölçüm aletleri

  

902590               Dansi, aero vb. termo, piro, higro metre vb.nin aksam, parçası

  

90259000           Dansi, aero vb. termo, piro, higro metre vb.nin aksam, parçası

  

902590001100   Sivil hava taşıtları için elektrikli/elektronik ölçüm cihazlarının aksam, parçası

  

902590001900   Sivil hava taşıtları için diğer ölçüm cihazlarının aksam, parçası

  

902590002111   Diğer kullanım için elektrik/elektronik rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD)

  

902590002112   Diğer kullanım için elektrik/elektronik optik pirometreler için algılayıcılar

  

902590002113   Diğer kullanım için elektrik/elektronik termokopul

  

902590002119   Diğer kullanım için diğer ölçüm cihazlarının (elektronik/elektrikli) aksam, parça, aksesuarı

  

902590002900   Diğer ölçüm cihazlarını aksam, parça ve aksesuarı

  

9026                   Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç ve diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine

mahsus alet ve cihazlar

  

902610               Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden aletler

  

90261021           Debimetreler; elektronik

  

902610211000   Sivil hava taşıtları için elektronik debimetreler

  

902610219000   Diğer kullanım için elektronik debimetreler

  



90261029           Sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar

  

902610291000   Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar

  

902610299000   Diğer kullanım için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer elektronik cihazlar

  

90261081           Debimetreler; diğerleri

  

902610811000   Sivil hava taşıtları için diğer debimetreler

  

902610819000   Diğer kullanım için diğer debimetreler

  

90261089           Sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer cihazlar

  

902610891000   Sivil hava taşıtları için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer cihazlar

  

902610899000   Diğer kullanım için sıvıların akışını/seviyesini ölçmeye mahsus diğer cihazlar

  

902620               Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar

  

90262020           Basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus cihazlar; elekronik

  

902620201000   Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar

  

902620209000   Diğer kullanım için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar

  

90262040           Spiral/metal diyafram tipi basınç göstergeleri

  

902620401000   Sivil hava taşıtları için spiral/metal diyafram tipi basınç göstergeleri

  

902620409000   Diğer kullanım için spiral/metal diyafram tipi basınç göstergeleri

  

90262080           Basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus cihazlar; diğerleri

  

902620801000   Sivil hava taşıtları için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar

  

902620802000   Sıvı ve gazlar için basınç kontrol anahtarları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus

olanlar HARİÇ

  

902620808000   Sıvı ve gazlar için basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar;sivil hava

taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ



  

902680               Sıvı, gazların değişken özelliklerini ölçen diğer cihazlar

  

90268020           Diğer alet ve cihazlar; elektronik

  

902680201000   Sivil hava taşıtları için elektronik diğer alet ve cihazlar

  

902680209000   Diğer kullanım için elektronik diğer alet ve cihazlar

  

90268080           Diğer alet ve cihazlar; diğerleri

  

902680801000   Sivil hava taşıtları için diğer alet ve cihazlar;

  

902680809000   Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar;

  

902690               Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları

  

90269000           Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları

  

902690001000   Sivil hava taşıtları için sıvı/gaz ölçüm cihazının aksam, parça, aksesuarı

  

902690009000   Diğer kullanım için için sıvı/gaz ölçüm cihazının aksam, parça, aksesuarı

  

9027                   Fiziksel-kimyasal analiz alet-cihazlar; akışkanlık, genleşme vb ölçü cihazlar; ısı-ışık-ses

ölçme cihazları; mikrotomlar

  

902710               Gaz/duman tahlil cihazları

  

90271010           Elektronik gaz/duman analiz cihazları

  

902710100000   Elektronik gaz/duman analiz cihazları

  

90271090           Diğer gaz ve duman analiz cihazları

  

902710900000   Diğer gaz ve duman analiz cihazları

  

902720               Kromatograflar ve elektroforez cihazları

  

90272000           Kromatograflar ve elektroforez cihazları

  

902720000000   Kromatograflar ve elektroforez cihazları



  

902730               Optik ışınlı spektrometreler ve spektrograflar

  

90273000           Optik ışınlı spektrometreler ve spektrograflar

  

902730000011   Spektrometreler

  

902730000019   Spektrofotometreler ve spektrograflar

  

902750               Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)

  

90275000           Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)

  

902750000000   Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)

  

902780               Yüzey gerilimi, genleşme vb. özellikleri ölçen alet-cihazlar

  

90278005           Pozometreler

  

902780050000   Pozometreler

  

90278011           Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler

  

902780110000   Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler

  

90278013           İzole edici ve iletken tabakaların özelliklerinin analizi için elektronik cihaz

  

902780130000   İzole edici ve iletken tabakaların özelliklerinin analizi için elektronik cihaz

  

90278017           Elektronik diğer gerilim, genleşme, gözenek vb.ölçüm cihazı

  

902780170000   Optik ışınlı alet ve cihazlar, elektronik, diğer

  

90278091           Diğer viskozimetreler, porozimetreler, dilatometreler

  

902780910000   Diğer viskozimetreler, porozimetreler, dilatometreler

  

90278099           Fiziksel ve kimyasal analiz için diğer alet ve cihazlar

  

902780990000   Fiziksel ve kimyasal analiz için diğer alet ve cihazlar

  



902790               Mikrotomlar; aksam, parça-aksesuarları

  

90279010           Mikrotomlar

  

902790100000   Mikrotomlar

  

90279050           Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme vb.özellikleri ölçen alet, cihazl.aks.

  

902790500000   Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme vb.özellikleri ölçen alet, cihazl.aks.

  

90279080           Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça ve aksesuar

  

902790800000   Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça ve aksesuar

  

9028                   Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil)

  

902810               Gaz sayaçları

  

90281000           Gaz sayaçları

  

902810000000   Gaz sayaçları

  

902820               Sıvı sayaçları

  

90282000           Sıvı sayaçları

  

902820000000   Sıvı sayaçları

  

902830               Elektrik sayaçları

  

90283011           Alternatif akım için tek fazlı elektrik sayaçları

  

902830110011   Alternatif akım için tek fazlı elektronik elektrik sayaçları

  

902830110019   Alternatif akım için tek fazlı diğer elektrik sayaçları

  

90283019           Alternatif akım için çok fazlı elektrik sayaçları

  

902830190011   Alternatif akım için çok fazlı elektronik elektrik sayaçları

  

902830190019   Alternatif akım için çok fazlı diğer elektrik sayaçları



  

90283090           Diğer elektrik sayaçları

  

902830900011   Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları

  

902830900012   Aktif sayaçlar

  

902830900013   Reaktif sayaçlar

  

902830900014   Elektronik elektrik sayaçları

  

902830900018   Diğer elektrik sayaçları

  

902890               Gaz, sıvı ve elektrik sayaçlarının aksam-parçası

  

90289010           Elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar

  

902890100011   Elektronik elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar

  

902890100019   Diğer elektrik sayaçlarına ait aksam, parçalar

  

90289090           Diğer sayaçlara ait aksam, parçalar

  

902890900000   Diğer sayaçlara ait aksam, parçalar

  

9029                   Devir, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve

takometreler; stroboskoplar

  

902910               Devir, üretim sayaçları, taksimetre, mesafe sayaçları, pedometre

  

90291000           Devir, üretim sayaçları, taksimetre, mesafe sayaçları, pedometre

  

902910001000   Sivil havacılık için devir adedi, üretim sayaçları, taksimetre, milometre, pedometre vb.

  

902910002000   Elektronik veya elektrikli olan devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,

milometreler , pedometreler vb

  

902910009000   Diğer devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler , pedometreler vb

  

902920               Hız göstergeleri, takometre, stroboskoplar

  



90292031           Kara taşıtları için hız göstergeleri

  

902920311000   Taşıtlara için elektronik/elektrikli hız göstergeleri

  

902920319000   Taşıtlara için diğer hız göstergeleri

  

90292038           Diğer taşıtlar için hız göstergeleri, takometreler, stroboskoplar

  

902920381000   Sivil hava taşıtları için hız göstergeleri ve takometreler

  

902920389000   Diğer hız göstergeleri ve takometreler

  

90292090           Stroboskoplar

  

902920901000   Elektronik/elektrikli stroboskoplar

  

902920909000   Diğer stroboskoplar

  

902990               Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlarının aksam, parçası

  

90299000           Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlarının aksam, parçası

  

902990000000   Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlarının aksam, parçası

  

9030                   Osiloskop, spektrum analizörleri vb cihazlar; alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik ve diğer

ışınları ölçme-bulma cihazları

  

903010               İyonlaşma ışınlarını ölçen alet-cihazlar

  

90301000           İyonlaşma ışınlarını ölçen alet-cihazlar

  

903010001000   Sivil hava taşıtları için iyonlaşma ışınlarını ölçmeye/bulmaya mahsus alet ve cihazlar

  

903010009000   Diğer kullanım için iyonlaşma ışınlarını ölçmeye/bulmaya mahsus alet ve cihazlar

  

903020               Osiloskoplar ve osilograflar

  

90302010           Osiloskoplar ve osilograflar (katot ışınlı olanlar)

  

903020101000   Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (katot ışınlı olanlar)

  



903020109000   Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (katot ışınlı olanlar)

  

90302030           Osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri, kaydedici tertibatı olan)

  

903020301000   Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri, kaydedici tertibatı olan)

  

903020309000   Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri, kaydedici tertibatı olan)

  

90302091           Osiloskoplar ve osilograflar (elektronik olanlar)

  

903020911000   Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (elektronik olanlar)

  

903020919000   Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (elektronik olanlar)

  

90302099           Osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri)

  

903020991000   Sivil hava taşıtları için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri)

  

903020999000   Diğer kullanımlar için osiloskoplar ve osilograflar (diğerleri)

  

903031               Multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar)

  

90303100           Multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar)

  

903031001000   Sivil hava taşıtları için multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar)

  

903031009011   Diğer kullanım için elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar)

  

903031009012   Diğer kullanım için elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı olmayanlar)

  

903032               Multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar)

  

90303200           Multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar)

  

903032001000   Sivil hava taşıtları için multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar)

  

903032009011   Diğer kullanım için elektronik multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar)

  

903032009012   Diğer kullanım için elektrikli multimetreler (kaydedici tertibatı olanlar)

  

903033               Diğer amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları (kaydedici tertibatı olmayanlar)



  

90303310           Diğer volt, amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik (kaydedici tertibatı

olmayanlar)

  

903033101000   Sivil hava taşıtı için volt, amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik (kaydedici

tertibatı olmayan)

  

903033109000   Diğer kullanım için volt, amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik (kaydedici

tertibatı olmayan)

  

90303391           Voltmetreler; elektronik olmayan

  

903033911000   Sivil hava taşıtları için voltmetre; elektronik olmayan

  

903033919000   Diğer kullanımlar için voltmetre; elektronik olmayan

  

90303399           Diğer amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik olmayan (kaydedici tertibatı

olmayan)

  

903033991000   Sivil hava taşıtı için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik olmayan

(kaydedici tertibatı olmayan)

  

903033999000   Diğer kullanım için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik olmayan

(kaydedici tertibatsız)

  

903039               Diğer amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları (kaydedici tertibatı olan)

  

90303900           Diğer amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları (kaydedici tertibatı olan)

  

903039001100   Sivil hava taşıtı için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik (kaydedici

tertibatı olan)

  

903039001900   Diğer kullanım için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik (kaydedici

tertibatı olan)

  

903039002100   Sivil hava taşıtı için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik olmayan

(kaydedici tertibatı olan)

  

903039002900   Diğer kullanım için amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları, elektronik olmayan

(kaydedici tertibatlı)

  



903040               Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve cihazlar

  

90304000           Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve cihazlar

  

903040001000   Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon özel alet ve cihazları

  

903040009000   Diğer kullanım için telekomünikasyon özel alet ve cihazları

  

903082               Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar

  

90308200           Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar

  

903082000000   Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar

  

903084               Diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olan)

  

90308400           Diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olan)

  

903084001000   Sivil hava taşıtı için diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olan)

  

903084009000   Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı olan)

  

903089               Diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları

  

90308930           Diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik

  

903089301000   Sivil hava taşıtı için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik

  

903089309000   Diğer kullanım için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik

  

90308990           Diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik olmayan

  

903089901000   Sivil hava taşıtı için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik olmayan

  

903089909000   Diğer kullanım için diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları; elektronik olmayan

  

903090               Alfa, gama, beta, x ışını, kozmik vb. ışınları ölçen alet ve cihazların aksamı

  

90309020           Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazın aksam, parçası

  

903090200000   Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazın aksam, parçası



  

90309085           Elektronik ışın elektrik ölçü, kontrol alet, cihazların aksam, parçası

  

903090851000   Sivil hava taşıtları için elektronik ışın elektrik ölçü, kontrol alet, cihazların aksam, parçası

  

903090859000   Diğer kullanım için elektronik ışın elektrik ölçü, kontrol alet, cihazların aksam, parçası

  

9031                   Diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri

  

903110               Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri)

  

90311000           Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri)

  

903110001000   Mekanik parçaları elektrikli/elektronik dengeleme makineleri

  

903110009000   Mekanik parçaları diğer çeşit dengeleme makineleri

  

903120               Deney standları

  

90312000           Deney standları

  

903120001000   Elektronik/elektrikli deney standları

  

903120009000   Diğer çeşit deney standları

  

903141               Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar

  

90314100           Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar

  

903141000000   Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar

  

903149               Diğer optik alet ve cihazlar

  

90314910           Yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini ölçen cihazlar

  

903149100000   Yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini ölçen cihazlar

  

90314990           Diğer optik alet ve cihazlar

  

903149900000   Diğer optik alet ve cihazlar

  



903180               Diğer alet, cihaz ve makineler

  

90318032           Yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin im.kullan.fotomastik kontrolüne ait olanlar

(elektronik)

  

903180320000   Yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin im.kullan.fotomastik kontrolüne ait olanlar

(elektronik)

  

90318034           Geometrik şekilleri ölçen alet, cihaz ve makineler

  

903180340011   Elektronik planimetreler

  

903180340019   Elektronik olarak geometrik şekilleri ölçen alet, cihaz, makine

  

90318038           Elektronik diğer alet makina ve cihazlar

  

903180381000   Sivil hava taşıtları için elektronik diğer alet makina ve cihazlar

  

903180389011   Elektronik su terazileri

  

903180389019   Diğer kullanım için elektronik diğer alet makina ve cihazlar

  

90318091           Geometrik şekilleri ölçen diğer alet, cihaz, makine

  

903180911000   Sivil hava taşıtları için geometrik büyüklükleri ölçmeye/kontrole mahsus olan diğer aletler

  

903180912011   Elektrikli planimetreler

  

903180912019   Diğer kullanım için diğer alet ve cihazlar

  

903180919011   Diğer şekilde planimetreler

  

903180919019   Diğer geometrik şekilleri ölçen alet, cihaz, makine

  

90318098           Diğer şekilde diğer ölçüm ve kontrol alet, cihaz, makineler

  

903180981000   Sivil hava taşıtları için diğer şekilde diğer ölçüm ve kontrol alet ve cihazlar

  

903180982000   Diğer kullanım için elektrikli diğer ölçüm ve kontrol alet ve cihazlar

  

903180989000   Diğer şekilde diğer ölçüm ve kontrol alet, cihaz, makineler



  

903190               Diğer ölçme, kontrol aletlerinin aksam, parçaları

  

90319020           Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazların aksam, parçası

  

903190200011   Sivil hava taşıtı için; yarı iletken diskin yüzeyinin kirliliğini ölçmeye mahsus optik alet ve

cihazın aksam, parçası

  

903190200019   Diğer kullanım için; yarı iletken diskin yüzeyinin kirliliğini ölçmeye mahsus optik alet ve

cihazın aksam, parçası

  

90319030           Yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin im.kullan.fotomastik kontrolüne ait olanın

aksamı

  

903190300011   Sivil hava taşıtı için;yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin im.kullan.fotomastik

kontrolüne ait olanın aksamı

  

903190300019   Diğer kullanım için; yarı iletken disk/taslak kontr./yarı iletkenin im.kullan.fotomastik

kontrolü için aksam

  

90319085           Diğer alet, cihaz ve makinelerın aksam ve parçası

  

903190851000   Sivil hava taşıtı için; diğer alet, cihaz ve makinelerın aksam, parçası

  

903190852100   Diğer alet, cihaz ve makinelerın aksam ve parçası; elektronik ve elektrikli olanlar için

  

903190852900   Diğer kullanım için; diğer alet, cihaz ve makinelerın aksam, parçası; diğerleri için

  

9032                   Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları

  

903210               Termostatlar

  

90321020           Termostatlar; elektronik

  

903210201000   Sivil hava taşıtları için elektronik termostatlar

  

903210209000   Diğer kullanım için elektronik termostatlar

  

90321081           Elektrikli tetikleme cihazı bulunan termostatlar

  

903210811000   Sivil hava taşıtları için elektrikli tetikleme cihazı bulunan termostatlar



  

903210819000   Diğer kullanım için elektrikli tetikleme cihazı bulunan termostatlar

  

90321089           Termostatlar; diğer

  

903210891000   Sivil hava taşıtları için diğer termostatlar

  

903210899000   Diğer kullanım için diğer termostatlar

  

903220               Manostatlar (basınç kontrol cihazları)

  

90322000           Manostatlar (basınç kontrol cihazları)

  

903220001000   Sivil hava taşıtları için basınç kontrol cihazları (manostatlar);

  

903220009011   Diğer kullanım için elektronik basınç kontrol cihazları

  

903220009019   Diğer kullanım için diğer basınç kontrol cihazları

  

903281               Hidrolik/pnömatik alet ve cihazlar

  

90328100           Hidrolik/pnömatik alet ve cihazlar

  

903281001000   Sivil hava taşıtları için hidrolik veya pnömatik alet ve cihazlar

  

903281009011   Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları

  

903281009012   Hidrolik veya pnömatik bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri

  

903281009019   Hidrolik veya pnömatik diğer alet ve cihazlar

  

903289               Diğer alet ve cihazlar

  

90328900           Diğer alet ve cihazlar

  

903289000000   Diğer alet ve cihazlar

  

903290               Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam-parçası

  

90329000           Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam-parçası

  



903290001000   Elektrik/elektronik otomatik ayar, kontrol alet ve cihazların aksam, parça ve aksesuarı

  

903290009000   Diğer otomatik ayar, kontrol alet ve cihazların aksam, parça ve aksesuarı

  

9033                   90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar

  

903300               Optik alet, cihaz, sinema, ölçü, ayar makine ve cihazların diğer parçaları

  

90330000           Optik alet, cihaz, sinema, ölçü, ayar makine ve cihazların diğer parçaları

  

903300000000   Optik alet, cihaz, sinema, ölçü, ayar makine ve cihazların diğer parçaları

  

91                       Saatler ve bunların aksam ve parçaları

  

9101                   Kol ve cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil)(zarfları kıymetli

metallerden veya bunlarla kaplanmış)

  

910111               Sadece mekanik göstergesi elektrikle çalışan kol saatleri

  

91011100           Sadece mekanik göstergesi elektrikle çalışan kol saatleri

  

910111000000   Sadece mekanik göstergesi elektrikle çalışan kol saatleri

  

910119               Elektrikle çalışan diğer kol saatleri

  

91011900           Elektrikle çalışan diğer kol saatleri

  

910119000000   Elektrikle çalışan diğer kol saatleri

  

910121               Otomatik kurmalı olan kol saatleri

  

91012100           Otomatik kurmalı olan kol saatleri

  

910121000000   Otomatik kurmalı olan kol saatleri

  

910129               Diğer kol saatleri

  

91012900           Diğer kol saatleri

  

910129000000   Diğer kol saatleri

  



910191               Elektrikle çalışan diğer saat ve kronometreler

  

91019100           Elektrikle çalışan diğer saat ve kronometreler

  

910191000011   Elektrikle çalışan diğer cep saatleri

  

910191000012   Elektrikle çalışan diğer kronometreler

  

910191000019   Diğer cep saatleri ve diğer saatler

  

910199               Diğer saat ve kronometreler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı)

  

91019900           Diğer saat ve kronometreler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı)

  

910199000011   Diğer cep saatleri (zarfları kıymetli metalle kaplamalı)

  

910199000012   Diğer kronometreler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı)

  

910199000019   Diğer saatler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı)

  

9102                   Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01

pozisyonundakiler hariç)

  

910211               Kol saati; sadece mekanik göstergesi olan elektrikle çalışan

  

91021100           Kol saati; sadece mekanik göstergesi olan elektrikle çalışan

  

910211000000   Kol saati; sadece mekanik göstergesi olan elektrikle çalışan

  

910212               Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan elektronikle çalışan

  

91021200           Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan elektronikle çalışan

  

910212000000   Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan elektronikle çalışan

  

910219               Kol saati; elektrikle çalışan diğerleri

  

91021900           Kol saati; elektrikle çalışan diğerleri

  

910219000000   Kol saati; elektrikle çalışan diğerleri

  



910221               Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri

  

91022100           Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri

  

910221000000   Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri

  

910229               Kol saatleri; elektrikle çalışanlar; diğerleri

  

91022900           Kol saatleri; elektrikle çalışanlar; diğerleri

  

910229000000   Kol saatleri; elektrikle çalışanlar; diğerleri

  

910291               Diğer saatler; elektrikle çalışan

  

91029100           Diğer saatler; elektrikle çalışan

  

910291000011   Cep saatleri; elektrikle çalışanlar

  

910291000012   Kronometre; elektrikle çalışanlar

  

910291000019   Diğer saatler; elektrikle çalışanlar

  

910299               Diğer saat ve kronometreler; diğer şekilde çalışanlar

  

91029900           Diğer saat ve kronometreler; diğer şekilde çalışanlar

  

910299000011   Diğer cep saatleri; diğer şekilde çalışanlar

  

910299000012   Diğer kronometreler;diğer şekilde çalışanlar

  

910299000019   Diğer saatler; diğer şekilde çalışanlar

  

9103                   Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki saatler hariç)

  

910310               Saat makineli masa ve çalar saatler; elektrikle çalışan

  

91031000           Saat makineli masa ve çalar saatler; elektrikle çalışan

  

910310001000   Saat makineli çalar saatler; elektrikle çalışan

  

910310009000   Saat makineli masa saatleri; elektrikle çalışan



  

910390               Saat makineli masa ve çalar saatler; diğer şekilde çalışan

  

91039000           Saat makineli masa ve çalar saatler; diğer şekilde çalışan

  

910390001000   Saat makineli çalar saatler; diğer şekilde çalışan

  

910390009000   Saat makineli masa saatleri; diğer şekilde çalışan

  

9104                   Motorlu kara taşıtlar, uçak, uzay aracı, gemi veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına

mahsus saatler vb

  

910400               Taşıtların alet tabloları için saatler vb.

  

91040000           Taşıtların alet tabloları için saatler vb.

  

910400000011   Nakil vasıtaIarının elektronik/elektrikli alet tabloları için saatler ve benzerleri

  

910400000019   Nakil vasıtaIarının diğer alet tabloları için saatler ve benzerleri

  

9105                   Diğer saatler

  

910511               Çalar saatler; elektrikle çalışan

  

91051100           Çalar saatler; elektrikle çalışan

  

910511000000   Çalar saatler; elektrikle çalışan

  

910519               Çalar saatler; pil/akü ile çalışan

  

91051900           Çalar saatler; pil/akü ile çalışan

  

910519000000   Çalar saatler; pil/akü ile çalışan

  

910521               Duvar saatleri; elektrikle çalışan

  

91052100           Duvar saatleri; elektrikle çalışan

  

910521000000   Duvar saatleri; elektrikle çalışan

  

910529               Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan



  

91052900           Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan

  

910529000000   Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan

  

910591               Diğer saatler; elektrikle çalışan (zaman ölçen sayaçlar dahil)

  

91059100           Diğer saatler; elektrikle çalışan (zaman ölçen sayaçlar dahil)

  

910591000000   Diğer saatler; elektrikle çalışan (zaman ölçen sayaçlar dahil)

  

910599               Diğer şekillerde çalışan diğer saatler

  

91059900           Diğer şekilde çalışan diğer saatler

  

910599000000   Elektriksiz çalışan diğer saatler

  

9106                   Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları

  

910610               Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar

  

91061000           Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar

  

910610000000   Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar

  

910690               Diğer saat makineli/senkron motorlu zaman kontrollü cihaz ve sayaçları

  

91069000           Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları;

kaydediciler hariç

  

910690000000   Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları;

kaydediciler hariç

  

9107                   Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makinalı veya

senkron motorlu cihazlar

  

910700               Bir mekanizmayı harekete geçiren çeşitli saatler

  

91070000           Bir mekanizmayı harekete geçiren çeşitli saatler

  

910700000011   Elektrikli/elektronik olan zaman kontrol cihaz ve saatleri



  

910700000019   Bir mekanizmayı harekete geçiren diğer çeşit saatler

  

9108                   Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş)

  

910811               Cep/kol saat makinesi; pilli/akülü mekanik göstergeli

  

91081100           Cep/kol saat makinesi; pilli/akülü mekanik göstergeli

  

910811000000   Cep/kol saat makinesi; pilli/akülü mekanik göstergeli

  

910812               Cep/kol saat makinesi; opto-elektronik göstergeli, pilli vb.

  

91081200           Cep/kol saat makinesi; opto-elektronik göstergeli, pilli vb.

  

910812000000   Cep/kol saat makinesi; opto-elektronik göstergeli, pilli vb.

  

910819               Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü

  

91081900           Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü

  

910819000000   Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü

  

910820               Cep/kol saati makinesi; otomatik kurmalı

  

91082000           Cep/kol saati makinesi; otomatik kurmalı

  

910820000000   Cep/kol saati makinesi; otomatik kurmalı

  

910890               Cep/kol saati makinesi, diğer (tamamlanmış/birleştirilmiş)

  

91089000           Cep/kol saati makinesi, diğer (tamamlanmış/birleştirilmiş)

  

910890000000   Cep/kol saati makinesi, diğer (tamamlanmış/birleştirilmiş)

  

9109                   Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri hariç)

  

910910               Elektrikle çalışan diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri

hariç)

  

91091000           Elektrikle çalışan diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri

hariç)



  

910910000000   Elektrikle çalışan diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri

hariç)

  

910990               Diğer şekillerde çalışan diğer saatlere ait makineler

  

91099000           Diğer şekillerde çalışan diğer saatlere ait makineler

  

910990000000   Diğer şekillerde çalışan diğer saatlere ait makineler

  

9110                   Tamamlanmış saat makinaları; tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat

makinalarının taslakları

  

911011               Cep, kol saati makinesine ait tamamlanmış makineler

  

91101110           Cep/kol saatleri makineleri (spiral rakkaslı olanlar)

  

911011100000   Cep/kol saatleri makineleri (spiral rakkaslı olanlar)

  

91101190           Cep/kol saatleri makineleri diğer saat; tamamlanmış

  

911011900000   Cep/kol saatleri makineleri diğer saat; tamamlanmış

  

911012               Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler

  

91101200           Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler

  

911012000000   Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler

  

911019               Cep/kol saatleri makine taslakları

  

91101900           Cep/kol saatleri makine taslakları

  

911019000000   Cep/kol saatleri makine taslakları

  

911090               Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set

  

91109000           Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set

  

911090000000   Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set

  



9111                   Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları

  

911110               Cep/kol saatleri kıymetli metal/kıymetli metal kaplı zarfları

  

91111000           Cep/kol saatleri kıymetli metal/kıymetli metal kaplı zarfları

  

911110000000   Cep/kol saatleri kıymetli metal/kıymetli metal kaplı zarfları

  

911120               Cep/kol saati zarfları (adi metalden, altın, gümüş kaplı)

  

91112000           Cep/kol saati zarfları (adi metalden, altın, gümüş kaplı)

  

911120000000   Cep/kol saati zarfları (adi metalden, altın, gümüş kaplı)

  

911180               Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

  

91118000           Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

  

911180000000   Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

  

911190               Cep/kol saati zarflarının aksam, parçaları

  

91119000           Cep/kol saati zarflarının aksam, parçaları

  

911190000000   Cep/kol saati zarflarının aksam, parçaları

  

9112                   Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların

aksam ve parçaları

  

911220               Masa ve duvar saatlerinin zarfları vb. aksamı

  

91122000           Masa ve duvar saatlerinin zarfları

  

911220000000   Masa ve duvar saatlerinin zarfları

  

911290               Masa, duvar saati zarflarının aksam ve parçaları

  

91129000           Masa, duvar saati zarflarının aksam ve parçaları

  

911290000000   Masa, duvar saati zarflarının aksam ve parçaları

  



9113                   Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları

  

911310               Kol saati bilezikleri;kıymetli metal/kıymetli metal kaplama

  

91131010           Kıymetli metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

911310100000   Kıymetli metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

91131090           Kıymetli metallerle kaplama metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

911310900000   Kıymetli metallerle kaplama metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

911320               Adi metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

91132000           Adi metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

911320000011   Altınla kaplanmış olan kol saati bilezikleri

  

911320000019   Diğer adi metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

911390               Saat kayışları, zincirleri; diğer maddelerden

  

91139000           Diğer saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları

  

911390001000   Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden saat kayışları ve aksam-parçaları

  

911390002000   Mensucattan mamul saat kayışları ve aksam parçaları

  

911390003000   İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul saat kayışları ve

aksam-parçaları

  

911390004000   Plastik maddelerden mamul saat kayışları ve aksam-parçaları

  

911390009000   Diğer maddelerden mamul saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları

  

9114                   Diğer saat aksamı

  

911410               Yaylar (zemberekler dahil)

  

91141000           Yaylar (zemberekler dahil)

  



911410000000   Yaylar (zemberekler dahil)

  

911430               Kadranlar

  

91143000           Kadranlar

  

911430000000   Kadranlar

  

911440               Platin ve köprüler

  

91144000           Platin ve köprüler

  

911440000000   Platin ve köprüler

  

911490               Diğer saat aksam, parçaları

  

91149000           Diğer saat aksam, parçaları

  

911490000000   Diğer saat aksam, parçaları

  

92                       Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

  

9201                   Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler

  

920110               Düz piyanolar

  

92011010           Yeni düz piyanolar

  

920110100000   Yeni düz piyanolar

  

92011090           Kullanılmış düz piyanolar

  

920110900000   Kullanılmış düz piyanolar

  

920120               Kuyruklu piyanolar

  

92012000           Kuyruklu piyanolar

  

920120000000   Kuyruklu piyanolar

  

920190               Klavsenler ve klavyeli telli aletler



  

92019000           Klavsenler ve klavyeli telli aletler

  

920190000000   Klavsenler ve klavyeli telli aletler

  

9202                   Telli diğer müzik aletleri (gitar, keman, harb gibi)

  

920210               Yayla çalın telli aletler

  

92021010           Kemanlar

  

920210100000   Kemanlar

  

92021090           Yayla çalınan diğer telli müzik aletleri

  

920210900000   Yayla çalınan diğer telli müzik aletleri

  

920290               Diğer şekillerde çalınan telli müzik aletleri

  

92029030           Gitarlar; diğer şekilde ses verenler

  

920290300000   Gitarlar; diğer şekilde ses verenler

  

92029080           Yaysız, telli diğer müzik aletleri

  

920290800000   Diğer telli müzik aletleri

  

9205                   Nefesli diğer müzik aletleri ( klarnetler, trompetler, gaydalar, tulumlar gibi)

  

920510               Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri

  

92051000           Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri

  

920510000000   Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri

  

920590               Diğer üflemeli müzik aletleri

  

92059010           Akordeonlar ve benzeri aletler

  

920590100000   Akordeonlar ve benzeri aletler:

  



92059030           Ağız armonikaları

  

920590300000   Ağız armonikaları

  

92059050           Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli benzeri aletler

  

920590500000   Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli benzeri aletler

  

92059090           Üflemeli diğer müzik aletleri

  

920590900000   Diğer nefesli müzik aletleri

  

9206                   Vurularak çalınan müzik aletleri (davullar, ksilofonlar, ziller, kastanyetler, marakkalar gibi)

  

920600               Vurularak çalınan müzik aletleri (davul, ksilofon, zil, kas vs.)

  

92060000           Vurularak çalınan müzik aletleri (davul, ksilofon, zil, kas vs.)

  

920600000000   Vurularak çalınan müzik aletleri

  

9207                   Sesin elektrikle üretildiği veya yükseltildiği müzik aletleri (orglar, gitarlar, akordeonlar

gibi)

  

920710               Klavyeli aletler (akordeonlar hariç)

  

92071010           Orglar

  

920710100000   Orglar

  

92071030           Dijital piyanolar

  

920710300000   Dijital piyanolar

  

92071050           Sıntizayzır'lar

  

920710500000   Sıntizayzır'lar

  

92071080           Klavyeli diğer müzik aletleri

  

920710800000   Klavyeli diğer müzik aletleri

  



920790               Elektrikle ses üreten/yükselten klavyeli diğer müzik aletleri

  

92079010           Gitarlar (sesin elektrikle üretildiği)

  

920790100000   Gitarlar (sesin elektrikle üretildiği)

  

92079090           Elektrikle ses üreten/yükselten klavyeli diğer müzik aletleri

  

920790900000   Elektrikle ses üreten/yükselten klavyeli diğer müzik aletleri

  

9208                   Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar ve diğer müzik aletleri; avcılık için her tür düdük

vb

  

920810               Müzik kutuları

  

92081000           Müzik kutuları

  

920810000000   Müzik kutuları

  

920890               Düdükler, çağrı boruları, laternalar vb. müzik aletleri

  

92089000           Düdükler, çağrı boruları, laternalar vb. müzik aletleri

  

920890000000   Düdükler, çağrı boruları, laternalar vb. müzik aletleri

  

9209                   Müzik aletlerinin aksam-parça-aksesuarı (kardlar, diskler, rulolar); her tür metronomlar,

akort düdükleri, diyapazonlar

  

920930               Müzik aletlerinin telleri

  

92093000           Müzik aletlerinin telleri

  

920930000000   Müzik aletlerinin telleri

  

920991               Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar

  

92099100           Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar

  

920991000000   Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar

  

920992               Telli müzik aletleri için aksam, parça ve aksesuar



  

92099200           Telli müzik aletleri için aksam, parça ve aksesuar

  

920992000000   Telli müzik aletleri için aksam, parça ve aksesuar

  

920994               Sesi elektrikle üreten müzik aletlerinin aksam, parçaları

  

92099400           Sesi elektrikle üreten müzik aletlerinin aksam, parçaları

  

920994000000   Sesi elektrikle üreten müzik aletlerinin aksam, parçaları

  

920999               Diğer müzik aletlerinin aksam, parça-aksesuarları

  

92099920           Nefesle çalınan diğer müzik aletlerinin aksam, parçası

  

920999200000   Nefesle çalınan diğer müzik aletlerinin aksam, parçası

  

92099940           Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar

  

920999400000   Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar

  

92099950           Müzik kutuları için mekanizmalar

  

920999500000   Müzik kutuları için mekanizmalar

  

92099970           Diğer müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarları

  

920999700000   Diğer müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarları

  

86                       Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları; mekanik trafik

sinyalizasyon cihazları

  

8601                   Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya elektrik akümülatörlü

olanlar)

  

860110               Elektrik enerjisini dışarıdan alan lokomotifler

  

86011000           Elektrik enerjisini dışarıdan alan lokomotifler

  

860110000000   Elektrik enerjisini dışarıdan alan lokomotifler

  



860120               Elektrik akümülatörlü lokomotifler

  

86012000           Elektrik akümülatörlü lokomotifler

  

860120000000   Elektrik akümülatörlü lokomotifler

  

8602                   Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler

  

860210               Dizel elektrikli lokomotifler

  

86021000           Dizel-elektrikli lokomotifler

  

860210000000   Dizel-elektrikli lokomotifler

  

860290               Diğer lokomotifler

  

86029000           Diğer lokomotifler

  

860290000011   Dizel motorlu lokomotifler

  

860290000012   Buharlı lokomotifler

  

860290000013   Tenderler

  

860290000019   Diğer lokomotifler

  

8603                   Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları

  

860310               Elektrik enerjisini dışarıdan alan demiryolu ve tramvay vagonları

  

86031000           Elektrik enerjisini dışarıdan alan demiryolu ve tramvay vagonları

  

860310000000   Elektrik enerjisini dışarıdan alan demiryolu ve tramvay vagonları

  

860390               Diğer demiryolu ve tramvay vagonları

  

86039000           Diğer demiryolu ve tramvay vagonları

  

860390000000   Diğer demiryolu ve tramvay vagonları

  

8604                   Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları (atölye-vinçli vagonlar, balast sıkıştırma vagonları,

hat döşeyiciler vb)



  

860400               Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları

  

86040000           Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları

  

860400000011   Atölye vagonları

  

860400000012   Vinçli vagonlar

  

860400000013   Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar

  

860400000014   Hat döşeyiciler

  

860400000015   Motorlu drezinler

  

860400000016   Motorsuz drezinler

  

860400000017   Kar küreme makineleri

  

860400000019   Diğer demiryolu hat bakım ve servis taşıtları

  

8605                   Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu vagonları;bagaj

furgonları,diğer demiryolu ve tramvay vagonları

  

860500               Kendinden hareketli olmayan demiryolu/tramvay yolcu vagonları

  

86050000           Kendinden hareketli olmayan demiryolu/tramvay yolcu vagonları

  

860500000011   Kendinden hareketli olmayan yolcu vagonları

  

860500000019   Kendinden hareketli olmayan diğer vagonlar

  

8606                   Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları

  

860610               Sarnıçlı vagonlar vb.

  

86061000           Sarnıçlı vagonlar vb.

  

860610000000   Sarnıçlı vagonlar vb.

  

860630               Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar



  

86063000           Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar

  

860630000000   Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar

  

860691               Örtülü/kapalı vagonlar

  

86069110           Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel, örtülü/kapalı vagonlar

  

860691100000   Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel, örtülü/kapalı vagonlar

  

86069180           Örtülü/kapalı diğer vagonlar

  

860691800011   Örtülü/kapalı izoterm vagonlar

  

860691800012   Örtülü/kapalı frigorifik vagonlar

  

860691800019   Örtülü/kapalı diğer vagonlar

  

860692               Açık vagonlar, sabit kenarlı (yükseklik>60 cm.)

  

86069200           Açık vagonlar, sabit kenarlı (yükseklik>60 cm.)

  

860692000000   Açık vagonlar, sabit kenarlı (yükseklik>60 cm.)

  

860699               Diğer yük vagonları

  

86069900           Diğer yük vagonları

  

860699000000   Diğer yük vagonları

  

8607                   Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları

  

860711               Çekici bojiler ve bissel bojiler

  

86071100           Çekici bojiler ve bissel bojiler

  

860711000000   Çekici bojiler ve bissel bojiler

  

860712               Diğer bojiler ve bissel bojiler

  



86071200           Diğer bojiler ve bissel bojiler

  

860712000000   Diğer bojiler ve bissel bojiler

  

860719               Dingil, tekerlek vb. aksam-parçaları

  

86071910           Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için dingiller (monte edilmiş/edilmemiş); tekerlekler ve

bunların aksam ve parçaları

  

860719100000   Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için dingiller (monte edilmiş/edilmemiş); tekerlekler ve

bunların aksam ve parçaları

  

86071990           Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve

parçaları

  

860719900000   Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve

parçaları

  

860721               Havalı frenler vb. aksam-parçaları

  

86072110           Havalı frenler vb. aksam, parçaları (dökme demir/çelik dökümden)

  

860721100000   Havalı frenler vb. aksam, parçaları (dökme demir/çelik dökümden)

  

86072190           Havalı frenler vb. aksam, parçaları (diğer şekillerde)

  

860721900000   Havalı frenler vb. aksam, parçaları (diğer şekillerde)

  

860729               Diğer frenler vb. aksam-parçaları

  

86072900           Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için diğer frenler ve bunların aksam ve parçaları

  

860729000000   Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için diğer frenler ve bunların aksam ve parçaları

  

860730               Cer kancaları, koşum takımı, müsademe tamponu vb. aksam-parçaları

  

86073000           Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe

tamponları, aksam/parçaları

  

860730000000   Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe

tamponları, aksam/parçaları



  

860791               Lokomotif aksam-parçaları

  

86079110           Lokomotiflerin dingil kutuları vb. aksam, parçaları

  

860791100000   Lokomotiflerin dingil kutuları vb. aksam, parçaları

  

86079190           Lokomotiflere ait diğer aksam, parçalar

  

860791900000   Lokomotiflere ait diğer aksam, parçalar

  

860799               Demiryolu, tramvay taşıtlarının diğer aksam-parçaları

  

86079910           Demiryolu taşıtlarının diğer şekillerde dingil kutuları vb. aksam, parçaları

  

860799100000   Demiryolu taşıtlarının diğer şekillerde dingil kutuları vb. aksam, parçaları

  

86079980           Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için diğer aksam ve parçalar

  

860799800000   Demiryolu taşıtları veya tramvaylar için diğer aksam ve parçalar

  

8608                   Demiryolu-tramvay için sabit malzeme; mekanik işaret, emniyet, trafik kontrol-kumanda

cihazları;bunların aksam-parçaları

  

860800               Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, aksam-parçalar

  

86080000           Demiryolu,karayolları,liman,hava limanları için işaret, emniyet, trafik kontrol ve kumanda

cihazları ve aks/par

  

860800001000   Demiryolu,karayolları,liman,hava limanları için elektrik motorlu işaret,emniyet,trafik

kontrol ve kumanda cih.ve aks/par

  

860800009000   Demiryolu,karayolları,liman,hava limanları için diğer işaret,emniyet,trafik kontrol ve

kumanda cihazları ve aks/par

  

8609                   Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler

  

860900               Demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynerler

  

86090010           Konteyner; radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için

kurşunla kaplanmış (EURATOM)



  

860900100000   Konteyner; radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için

kurşunla kaplanmış (EURATOM)

  

86090090           Diğer amaçlı konteynerler

  

860900900000   Diğer amaçlı konteynerler

  

87                       Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların

aksam, parça, aksesuarı

  

8700                   Motorlu kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları

  

870000               Motorlu kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları

  

87000000           Motorlu kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları

  

870000000000   Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer

  

8701                   Traktörler

  

870110               Motokültörler

  

87011000           Motokültörler

  

870110000000   Motokültörler

  

870120               Çekiciler; yarı römorklar için

  

87012010           Çekiciler; yeni, yarı römorklar için

  

870120100000   Çekiciler; yeni, yarı römorklar için

  

87012090           Çekiciler; kullanılmış, yarı römorklar için

  

870120900000   Çekiciler; kullanılmış, yarı römorklar için

  

870130               Traktör; paletli

  

87013000           Paletli traktörler

  



870130000000   Paletli traktörler

  

870190               Traktör; diğer

  

87019011           Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (motor gücü=<18 kW)

  

870190110000   Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (motor gücü=<18 kW)

  

87019020           Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (18 kW<motor gücü=< 37 kW)

  

870190200000   Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (18 kW<motor gücü=< 37 kW)

  

87019025           Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (37 kW<motor güç= < 59 kW)

  

870190250000   Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (37 kW<motor güç= < 59 kW)

  

87019031           Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (59 kW<motor güç=< 75 kW)

  

870190310000   Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (59 kW<motor güç=< 75 kW)

  

87019035           Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (75 kW<motor gücü=< 90 kW)

  

870190350000   Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık için (75 kW<motor gücü=< 90 kW)

  

87019039           Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık (motor güç >90 kW)

  

870190390000   Traktör; tekerlekli, yeni, zirai ve ormancılık (motor güç >90 kW)

  

87019050           Traktör; tekerlekli, kullanılmış, zirai ve ormancılık için,diğerleri

  

870190500000   Traktör; tekerlekli, kullanılmış, zirai ve ormancılık için,diğerleri

  

87019090           Traktör; diğer

  

870190900011   Vinçli traktörler

  

870190900019   Diğer traktörler

  

8702                   10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

  

870210               Dizel/yarı dizel motorlu toplu yolcu taşıtları



  

87021011           Minibüs, midibüs ve otobüs; yeni (dizel/yarı dizel) (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

870210111100   Otobüs; yeni, dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

870210111200   Midibüs; yeni, dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

870210111300   Minibüs; yeni, dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

87021019           Minibüs, midibüs ve otobüs; kullanılmış (dizel/yarı dizel) (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

870210191100   Otobüs, kullanılmış dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

870210191200   Midibüs, kullanılmış dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

870210191300   Minibüs, kullanılmış dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500 cm3.)

  

87021091           Minibüs, midibüs ve otobüs; yeni (dizel/yarı dizel) (silindir hacmi <= cm3.)

  

870210911100   Otobüs; yeni, dizel/yarı dizel (silindir hacmi =<2500 cm3.)

  

870210911200   Midibüs; yeni, dizel/yarı dizel (silindir hacmi =<2500 cm3.)

  

870210911300   Minibüs; yeni, dizel/yarı dizel (silindir hacmi =<2500 cm3.)

  

87021099           Minibüs, midibüs ve otobüs; kullanılmış (dizel/yarı dizel) (silindir hacmi <=2500 cm3.)

  

870210991100   Otobüs, kullanılmış dizel/yarı dizel (silindir hacmi <=2500 cm3.)

  

870210991200   Midibüs, kullanılmış dizel/yarı dizel (silindir hacmi <=2500 cm3.)

  

870210991300   Minibüs, kullanılmış dizel/yarı dizel (silindir hacmi <=2500 cm3.)

  

870290               Kıvılcım ateşlemeli motorlu diğer toplu yolcu taşıtları (silindir hacmi > 2500 cm3)

  

87029011           Minibüs, midibüs, otobüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  

870290111100   Otobüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  

870290111200   Midibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  



870290111300   Minibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  

87029019           Minibüs, midibüs, otobüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  

870290191100   Otobüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  

870290191200   Midibüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  

870290191300   Minibüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi>2800 cm3)

  

87029031           Minibüs, midibüs, otobüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi <= 2800 cm3)

  

870290311100   Otobüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3)

  

870290311200   Midibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3)

  

870290311300   Minibüs; yeni (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3)

  

87029039           Minibüs, midibüs, otobüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3)

  

870290391100   Otobüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3)

  

870290391200   Midibüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3)

  

870290391300   Minibüs; kullanılmış (benzinli) (silindir hacmi <=2800 cm3)

  

87029090           Diğer motorlarla mücehhez toplu yolcu taşıtları

  

870290900000   Diğer motorlarla mücehhez toplu yolcu taşıtları

  

8703                   Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar

(yarış rabaları dahil)

  

870310               Özel kar taşıtları, golf sahası arabaları vb. özel taşıtlar

  

87031011           Kar taşıtları (dizel/yarı dizel/benzinli)

  

870310110000   Kar taşıtları (dizel/yarı dizel/benzinli)

  

87031018           Golf arabaları vb. özel taşıt (dizel/yarı dizel/benzinli )

  



870310180000   Golf arabaları vb. özel taşıt (dizel/yarı dizel/benzinli )

  

870321               Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (silindir hacmi <= 1000cm3)

  

87032110           Otomobil/ambulans (benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3)

  

870321101000   Otomobil (binek, benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3)

  

870321109011   Ambulans (benzinli, yeni) (silindir hacmi <=1000 cm3)

  

870321109019   Diğer yeni taşıtlar (silindir hacmi =<1000 cm3), benzinli

  

87032190           Otomobil/ambulans (benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi <= 1000 cm3)

  

870321901000   Otomobil (binek, benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi <= 1000 cm3)

  

870321909011   Ambulans (benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi<= 1000 cm3)

  

870321909019   Diğer kullanılmış benzinli taşıtlar (silindir hacmi=< 1000 cm3)

  

870322               Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1000cm3<silindir=<1500 cm3)

  

87032210           Otomobil/ambulans ve karavan (benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi<1500 cm3)

  

870322101000   Otomobil (binek, benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi=<1500 cm3)

  

870322109011   Ambulans (benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi=<1500 cm3)

  

870322109012   Karavan (benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi <=1 500 cm3)

  

870322109019   Diğer taşıtlar (benzinli, yeni) (1000 cm3<silindir hacmi=<1500 cm3) (insan taşımak için)

  

87032290           Otomobil/ambulans ve karavan (benzinli, kullanılmış) (1000 cm3<silindir hacmi<1500

cm3)

  

870322901000   Otomobil (binek, benzinli, kullanılmış) (1000 cm3<silindir hacmi <= 1500 cm3)

  

870322909011   Ambulans (benzinli, kullanılmış) (1000 cm3<silindir hacmi <= 1500 cm3)

  

870322909012   Karavan (benzinli, kullanılmış) (1000 cm3<silindir hacmi=<1500 cm3),diğer

  



870322909019   Diğer taşıtlar ( benzinli, kullanılmış) (1000 cm3<silindir hacmi=<1500 cm3) (insan taşımak

için)

  

870323               Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1500cm3<silindir=<3000 cm3)

  

87032311           Karavan (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3)

  

870323110000   Karavan (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3)

  

87032319           Otomobil/ambulans (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<3000 cm3)

  

870323191100   Otomobil (binek, benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<1600 cm3)

  

870323191200   Otomobil (binek, benzinli, yeni) (1600 cm3<silindir hacmi=<2000 cm3)

  

870323191300   Otomobil (binek, benzinli, yeni) (silindir hacmi>2000 cm3)

  

870323199011   Ambulans (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3);diğerleri

  

870323199019   Diğer taşıtlar (benzinli, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3) (insan taşımak için)

  

87032390           Otomobil/ambulans (benzinli, kullanılmış) (1500 cm3<silindir hacmi<3000 cm3)

  

870323901100   Otomobil (binek, benzinli, kullanılmış) (1500 cm3<silindir hacmi=<1600 cm3)

  

870323901200   Otomobil (binek, benzinli, kullanılmış) (1600 cm3<silindir hacmi=<2000 cm3)

  

870323901300   Otomobil (binek, benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi>2000 cm3)

  

870323909011   Ambulans (benzinli, kullanılmış) (1500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3)

  

870323909019   Diğer taşıtlar (kullanılmış, benzinli) (1500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3) (insan taşımak

için)

  

870324               Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (3000cm3<silindir hacmi)

  

87032410           Otomobil/ambulans (benzinli, yeni) (silindir hacmi>3000 cm3)

  

870324101000   Otomobil (binek, benzinli, yeni) (silindir hacmi>3000 cm3)

  

870324109011   Ambulans (benzinli, yeni) (silindir hacmi>3000 cm3)



  

870324109019   Diğer taşıtlar (benzinli, yeni) (silindir hacmi>3000 cm3) (insan taşımak için)

  

87032490           Otomobil/ambulans (benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi>3000 cm3)

  

870324901000   Otomobil (binek, benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi>3000 cm3)

  

870324909011   Ambulans (benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi>3000 cm3)

  

870324909019   Diğer taşıtlar (benzinli, kullanılmış) (silindir hacmi>3000 cm3) (insan taşımak için)

  

870331               Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir hacmi=<1500cm3)

  

87033110           Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi<1500 cm3)

  

870331101000   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi=<1500 cm3)

  

870331109011   Ambulans,diğer (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi=<1500 cm3)

  

870331109019   Diğer taşıtlar (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi=<1500 cm3) (insan taşımak için)

  

87033190           Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi<1500 cm3)

  

870331901000   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi=<1500 cm3)

  

870331909011   Ambulans (diğer,dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi=<1500 cm3)

  

870331909019   Diğer taşıtlar (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi=<1500 cm3) (insan taşımak için)

  

870332               Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500cm3<silindir hacmi=<2500cm3)

  

87033211           Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<2500 cm3)

  

870332110000   Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<2500 cm3)

  

87033219           Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<2500 cm3)

  

870332191100   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<1600 cm3)

  

870332191200   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (1600 cm3<silindir hacmi=<2000 cm3)

  



870332191300   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2000 cm3)

  

870332199011   Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi<=2500 cm3)

  

870332199019   Diğer taşıtlar otomobil (dizel/yarı dizel, yeni) (1500 cm3<silindir hacmi=<2500 cm3)

(insan taşımak için)

  

87033290           Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (1500 cm3<silindir hacmi<2500 cm3)

  

870332901100   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, kullanılmış) (1500 cm3<silindir hacmi=<1600 cm3)

  

870332901200   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, kullanılmış) (1600 cm3<silindir hacmi=<2000 cm3)

  

870332901300   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi>2000 cm3)

  

870332909011   Ambulans (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (1500 cm3<silindir hacmi=<2500 cm3)

  

870332909019   Diğer taşıtlar (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (1500 cm3<silindir hacmi<2500 cm3) (insan

taşımak için)

  

870333               Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500cm3)

  

87033311           Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3)

  

870333110000   Karavan (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3)

  

87033319           Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3)

  

870333191011   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (2500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3)

  

870333191012   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>3000 cm3)

  

870333199011   Ambulans (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3)

  

870333199019   Diğer taşıtlar (dizel/yarı dizel, yeni) (silindir hacmi>2500 cm3) (insan taşımak için)

  

87033390           Otomobil/ambulans (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi>2500 cm3)

  

870333901011   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, kullanılmış) (2500 cm3<silindir hacmi=<3000 cm3)

  

870333901012   Otomobil (binek, dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi>3000 cm3)



  

870333909011   Ambulans (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi>2500 cm3)

  

870333909019   Diğer taşıtlar (dizel/yarı dizel, kullanılmış) (silindir hacmi>2500 cm3) (insan taşımak için)

  

870390               İnsan taşıyan diğer motorlu taşıtlar

  

87039010           İnsan taşımaya mahsus elektrik motorlu taşıtlar

  

870390100000   İnsan taşımaya mahsus elektrik motorlu taşıtlar

  

87039090           İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar

  

870390900000   İnsan taşımaya mahsus diğer taşıtlar

  

8704                   Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

  

870410               Karayolu dışında kullanılan damperler

  

87041010           Dizel/yarı dizel/benzinli karyolu dışı damperler

  

870410101100   Karayolu dışında kullanılmaya, eşya taşımaya mahsus damperler; dizel/yarı dizel, silindir

hacmi>2500 cm3

  

870410101900   Karayolu dışında kullanılmaya, eşya taşımaya mahsus damperler; dizel veya benzinli

  

87041090           Karayolu dışında kullanılmaya, eşya taşımaya mahsus diğer damperler

  

870410900000   Karayolu dışında kullanılmaya, eşya taşımaya mahsus diğer damperler

  

870421               Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton)

  

87042110           Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (brüt ağırlığı=<5

ton)(dizel/yarı dizel) (EURATOM)

  

870421100000   Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (brüt ağırlığı=<5

ton)(dizel/yarı dizel) (EURATOM)

  

87042131           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.>2500 cm3; brüt ağırlığı=<

5ton)

  



870421310000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.>2500 cm3; brüt ağırlığı=<

5ton)

  

87042139           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (silindir hac.>2500 cm3; brüt

ağırlığı=< 5ton)

  

870421390000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (silindir hac.>2500 cm3; brüt

ağırlığı=< 5ton)

  

87042191           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3; brüt ağırlığı<

5ton)

  

870421910000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3; brüt ağırlığı<

5ton)

  

87042199           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3; brüt

ağırlığı< 5ton)

  

870421990000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3; brüt

ağırlığı< 5ton)

  

870422               Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (5ton<taşıma kapasitesi<20 ton)

  

87042210           Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (5 ton<brüt ağırlık=.<20 ton)

  

870422100000   Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (5 ton<brüt ağırlık=.<20 ton)

  

87042291           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (5 ton <brüt ağırlık=< 20 ton)

  

870422910000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (5 ton <brüt ağırlık=< 20 ton)

  

87042299           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (5 ton<brüt ağırlık=<20 ton)

  

870422990000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (5 ton<brüt ağırlık=<20 ton)

  

870423               Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi>20 ton)

  

87042310           Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (brüt ağırlık>20 ton)

  

870423100000   Yüksek radyoaktif maddelerin taşıyan taşıtlar (brüt ağırlık>20 ton)

  



87042391           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (brüt ağırlık.>20 ton)

  

870423910000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (brüt ağırlık.>20 ton)

  

87042399           Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (brüt ağırlık.>20 ton)

  

870423990000   Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (brüt ağırlık.>20 ton)

  

870431               Kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5 ton)

  

87043110           Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus benzinli taşıtlar (brüt ağırlık=<5 ton)

(EURATOM)

  

870431100000   Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus benzinli taşıtlar (brüt ağırlık=<5 ton)

(EURATOM)

  

87043131           Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.>2800 cm3; brüt ağırlık=< 5 ton)

  

870431310000   Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.>2800 cm3; brüt ağırlık=< 5 ton)

  

87043139           Benzinli eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (silindir hac.>2800 cm3; brüt ağırlık=<

5 ton)

  

870431390000   Benzinli eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (silindir hac.>2800 cm3; brüt ağırlık=<

5 ton)

  

87043191           Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2800 cm3; brüt ağırlık< 5 ton)

  

870431910000   Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2800 cm3; brüt ağırlık< 5 ton)

  

87043199           Benzinli eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar; (silindir hac.=<2800 cm3;brüt ağırlık=<

5 ton)

  

870431990000   Benzinli eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar; (silindir hac.=<2800 cm3;brüt ağırlık=<

5 ton)

  

870432               Kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi>5 ton)

  

87043210           Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus benzinli taşıtlar (taşıma kap.>5 ton)

  

870432100000   Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus benzinli taşıtlar (taşıma kap.>5 ton)



  

87043291           Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (brüt ağırlık>5 ton)

  

870432910000   Benzinli eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (brüt ağırlık>5 ton)

  

87043299           Benzinli eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (brüt ağırlık>5 ton)

  

870432990000   Benzinli eşya taşımaya mahsus kullanılmış taşıtlar (brüt ağırlık>5 ton)

  

870490               Eşya taşımaya mahsus diğer motorlu taşıtlar

  

87049000           Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu taşıtlar

  

870490000000   Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu taşıtlar

  

8705                   Özel amaçlı motorlu taşıtlar (kurtarıcılar, vinçli, itfaiye, beton karıştırıcılı, yol süpürme, zift

vb taşıtları)

  

870510               Vinçli taşıtlar

  

87051000           Vinçli taşıtlar

  

870510000011   Vinçli taşıtlar (kaldırma kapasitesi <= 75 ton)

  

870510000019   Vinçli taşıtlar (kaldırma kapasitesi > 75 ton)

  

870520               Sondaj/delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler

  

87052000           Sondaj/delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler

  

870520000000   Sondaj/delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler

  

870530               İtfaiye taşıtları

  

87053000           İtfaiye taşıtları

  

870530000000   İtfaiye taşıtları

  

870540               Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar

  

87054000           Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar



  

870540000000   Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar

  

870590               Özel amaçlı diğer motorlu taşıtlar

  

87059030           Beton pompalama taşıtları

  

870590300000   Beton pompalama taşıtları

  

87059080           Arazözler, kar küremeye mahsus taşıtlar, merdivenli veya yükseltilebilen platformlu

taşıtlar, özel amaçlı diğer taşıtlar

  

870590801011   Arazözler

  

870590801012   Kar küremeye mahsus taşıtlar

  

870590809011   Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar

  

870590809018   Diğer özel amaçlar için motorlu taşıtlar

  

8706                   Karayolu taşıtları için motorla donatılmış şasiler

  

870600               Kara taşıtları için motorlu şasiler

  

87060011           Otobüs, midibüs ve kamyonların motorlu şasileri

  

870600110011   10/daha fazla kişi taşıyan araçların motorlu şasileri; silindir hacmi>2500 cm3 (8702 için)

  

870600110012   Eşya taşımaya mahsus dizel taşıtların motorlu şasileri; silindir hacmi>2500 cm3 (8704 için)

  

87060019           Binek otoları, insan taşımaya mahsus dizel araç ve çekicilerin motorlu şasileri

  

870600190011   Çekicilerin motorlu şasileri (8701 20 için)

  

870600190012   Ttraktörlerin motorlu şasileri (8701 içindeki diğer traktörler için)

  

870600190013   Binek otoları, insan taşımaya mahsus diğer araçların motorlu şasileri; silindir hacmi>2500

cm3 (8703 için)

  

87060091           Binek otoları, insan taşımaya mahsus benzinli araçların motorlu şasileri (8703 için)

  



870600910000   Binek otoları, insan taşımaya mahsus benzinli araçların motorlu şasileri (8703 için)

  

87060099           Özel amaçlı taşıtların motorlu şasileri

  

870600990011   10/daha fazla kişi taşıyan araçların motorlu şasileri; silindir hacmi <= 2500 cm3 (8702 için)

  

870600990012   Eşya taşımaya mahsus dizel taşıtların motorlu şasileri; silindir hacmi <= 2500 cm3 (8704

için)

  

870600990013   Özel amaçlı taşıtların motorlu şasileri (8705 için)

  

8707                   Karayolunda kullanılan motorlu taşıtlar için karoseriler (şoför mahalleri dahil)

  

870710               Binek otomobilinin karoseri (şoför mahalli dahil)

  

87071010           Binek otomobili montaj sanayi karoserleri (şoför mahalleri dahil)

  

870710100000   Binek otomobili montaj sanayi karoserleri (şoför mahalleri dahil)

  

87071090           Binek otomobili diğer amaçlar için karoserleri (şoför mahalleri dahil)

  

870710900000   Binek otomobili diğer amaçlar için karoserleri (şoför mahalleri dahil)

  

870790               Diğer kara taşıtlarının karoserileri (şoför mahalli dahil)

  

87079010           Motokülter, damper, özel amaçlı taşıt montaj sanayi karoserleri (şoför mahalleri dahil)

  

870790100000   Motokülter, damper, özel amaçlı taşıt montaj sanayi karoserleri (şoför mahalleri dahil)

  

87079090           Traktörler,özel amaçlı motorlu taşıtların karoserileri;diğerleri (şoför mahalleri dahil)

  

870790900000   Traktörler,özel amaçlı motorlu taşıtların karoserileri;diğerleri (şoför mahalleri dahil)

  

8708                   Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

  

870810               Kara taşıtları için tamponlar vb. aksam, parçaları

  

87081010           Binek otomobilleri ve insan taşımak için imal edilmiş diğer ve özel amaçlı motorlu

taşıtların tampon,aksam ve parçaları

  

870810100000   Binek otomobilleri ve insan taşımak için imal edilmiş diğer ve özel amaçlı motorlu

taşıtların tampon,aksam ve parçaları



  

87081090           Diğer motorlu araçlara ait tamponlar

  

870810901000   Traktörlere ait tamponlar ve bunların aksam ve parçaları

  

870810909000   Diğer motorlu araçlara ait tamponlar ve bunların aksam ve parçaları

  

870821               Kara taşıtları için emniyet kemerleri

  

87082110           Emniyet kemerleri; özel amaçlı,binek otomobilleri,insan taşımak için imal edilmiş diğer

motorlu taşıtlar için

  

870821100000   Emniyet kemerleri; özel amaçlı,binek otomobilleri,insan taşımak için imal edilmiş diğer

motorlu taşıtlar için

  

87082190           Emniyet kemerleri; diğer taşıtlar için

  

870821900000   Emniyet kemerleri; diğer taşıtlar için

  

870829               Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları

  

87082910           Diğer kara taşıtlarının karasorü aksamı

  

870829101000   Motokültörlere ait montaj sanayi karoseri aksamı

  

870829109011   İnsan taşıyan taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı

  

870829109012   Eşya taşıyan motorlu taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı

  

870829109013   Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayi karoseri aksamı

  

870829109019   Diğer özel amaçlı motorlu taşıtlar ve traktörler için montaj sanayi karoseri aksamıİdiğerleri

  

87082990           Montaj sanayinde kullanılan diğer taşıtların karasorü aksamı

  

870829901000   Traktörlere ait diğer karoseri aksam ve parçaları;diğerleri

  

870829909011   Diğer insan taşıyan taşıtların diğer karoseri aksamı;diğerleri

  

870829909012   Diğer eşya taşıyan motorlu taşıtların diğer karoseri aksamı

  



870829909013   Diğer özel amaçlı motorlu taşıtların diğer karoseri aksamı

  

870829909019   Diğer özel amaçlı motorlu taşıtlar ve traktörler için karoseri aksamı

  

870830               Kara traşıtları için fren ve servo-frenler vb. aksam, parçaları

  

87083010           Özel amaçlı,eşya taşımak,insan taşımak için motorlu taşıtlar,traktörler,motokültörlerin fren

ve servo frenler ve aksamı

  

870830100000   Özel amaçlı,eşya taşımak,insan taşımak için motorlu taşıtlar,traktörler,motokültörlerin fren

ve servo frenler ve aksamı

  

87083091           Kara taşıtlarının diskli frenlere ait olanları vb. aksam, parçaları

  

870830910000   Kara taşıtlarının diskli frenlere ait olanları vb. aksam, parçaları

  

87083099           Kara taşıtlarının diğer fren balataları vb. aksam, parçaları

  

870830990000   Kara taşıtlarının diğer fren balataları vb. aksam, parçaları

  

870840               Kara taşıtları için vites kutuları ve aksam, parçaları

  

87084020           Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam, parçaları

  

870840200000   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için vites kutuları ve aksam, parçaları

  

87084050           Kara taşıtlarının vites kutuları

  

870840500000   Kara taşıtlarının vites kutuları

  

87084091           Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870840910000   Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

87084099           Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri)

  

870840990000   Kara taşıtları vites kutuları aksam, parçası (diğerleri)

  

870850               Kara taşıtları için diferansiyelli aksları vb. aksam, parçaları

  

87085020           Kara taşıtlarının montaj sanayisi için aksları



  

870850200011   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için taşıyıcı aksları

  

870850200012   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için dingilleri

  

870850200013   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için dingil başları

  

870850200019   Kara taşıtların montaj sanayisi için diğer amaçlı aksları

  

87085035           Kara taşıtlarının diğer amaçlar için aksları

  

870850350011   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için taşıyıcı aksları

  

870850350012   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için dingilleri

  

870850350013   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için dingil başları

  

870850350019   Kara taşıtların diğer amaçlar için aksları;diğerleri

  

87085055           Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870850550000   Kara taşıtları akslarının aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

87085091           Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri)

  

870850910000   Kara taşıtları taşıyıcı akslarının aksam, parçaları (diğerleri)

  

87085099           Kara taşıtları diğer akslarının aksam, parçaları (diğerleri)

  

870850990000   Kara taşıtları diğer akslarının aksam, parçaları (diğerleri)

  

870870               Kara taşıtları için tekerlekleri vb aksam, parça/aksesuarı

  

87087010           Motorlu taşıtların montaj sanayi için tekerlekleri, aksam; parçaları

  

870870100000   Motorlu taşıtların montaj sanayi için tekerlekleri, aksam; parçaları

  

87087050           Tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı (aluminyum)

  

870870500012   Aluminyumdan tekerlekler

  



870870500013   Aluminyumdan jantlar

  

870870500018   Aluminyumdan tekerlerin aksam, parça ve aksesuarları

  

87087091           Yıldız şeklinde tek parça tekerlek poyraları (demir/çelikten)

  

870870910000   Yıldız şeklinde tek parça tekerlek poyraları (demir/çelikten)

  

87087099           Tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı (diğer maddelerden)

  

870870990012   Aluminyum dışındaki maddelerden tekerlekler

  

870870990013   Aluminyum dışındaki maddelerden jantlar

  

870870990018   Aluminyum dışındaki maddelerden tekerlerin aksam, parça ve aksesuarları

  

870880               Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri vb. aksam ve parçaları

  

87088020           Kara taşıtlarının montaj sanayisi için suspansiyon sistemleri vb.aksam ve parçaları

  

870880200000   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için suspansiyon sistemleri vb.aksam ve parçaları

  

87088035           Kara taşıtlarının diğer amaçlar için suspansiyon amartisörleri

  

870880350000   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için suspansiyon amartisörleri

  

87088055           Kara taşıtlarının diğer amaçlar için çapraz stabilizatörleri; diğer burulma çubukları

  

870880550000   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için çapraz stabilizatörleri; diğer burulma çubukları

  

87088091           Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870880910000   Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

87088099           Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (diğerleri)

  

870880990000   Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri (diğerleri)

  

870891               Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları

  

87089120           Kara taşıtlarının montaj sanayisi için radyatörleri vb. aksam ve parçaları



  

870891200000   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için radyatörleri vb. aksam ve parçaları

  

87089135           Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri

  

870891350000   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için radyatörleri

  

87089191           Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870891910000   Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

87089199           Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (diğerleri)

  

870891990000   Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları (diğerleri)

  

870892               Kara taşıtları için eksoz susturucuları ve boruları; aksam, parçaları

  

87089220           Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve boruları

  

870892200000   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için eksoz susturucuları ve boruları

  

87089235           Kara taşıtlarının diğer amaçlar için eksoz susturucuları ve boruları

  

870892350000   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için eksoz susturucuları ve boruları

  

87089291           Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş

çelikten)

  

870892910000   Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası (kapalı kalıpta dövülmüş

çelikten)

  

87089299           Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası (diğerleri)

  

870892990000   Kara taşıtları eksoz susturucuları ve borularının aksam, parçası (diğerleri)

  

870893               Kara taşıtları için debriyajlar vb. aksam, parçaları

  

87089310           Kara taşıtları montaj sanayisi için debriyajlar vb. aksam, parçaları

  

870893100000   Kara taşıtları montaj sanayisi için debriyajlar vb. aksam, parçaları

  



87089390           Diğer kara taşıtları için debriyajlar ve debriyaj aksam ve parçaları

  

870893900000   Diğer kara taşıtları için debriyajlar ve debriyaj aksam ve parçaları

  

870894               Kara taşıtları için direksiyon simitleri, kolonları, kutuları; aksam, parçaları

  

87089420           Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri, kolonları, kutuları

  

870894200011   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon simitleri

  

870894200012   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için direksiyon kolonları

  

870894200013   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için mekanik direksiyon kutuları

  

870894200014   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)

  

870894200015   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı: > 30 kg.)

  

87089435           Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon simitleri, kolonları, kutuları

  

870894350011   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon simitleri

  

870894350012   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için direksiyon kolonları

  

870894350013   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için mekanik direksiyon kutuları

  

870894350014   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı=<30 kg.)

  

870894350015   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hidrolik direksiyon kutuları (ağırlığı: > 30 kg.)

  

87089491           Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun aksam, parçası (kapalı kalıpta

dövülmüş çelikten)

  

870894910000   Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun aksam, parçası (kapalı kalıpta

dövülmüş çelikten)

  

87089499           Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun diğer aksam, parçası

  

870894990000   Kara taşıtları için direksiyon simitinin, kolonunun, kutusunun diğer aksam, parçası

  

870895               Kara taşıtlarının hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); aksam, parçaları



  

87089510           Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag)

  

870895100000   Kara taşıtlarının montaj sanayisi için hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag)

  

87089591           Kara taşıtının diğer amaçlar için hava ile şişmeli hava yastık (airbag) aksam, parçası (kapalı

kalıpta dövülmüş çelikten

  

870895910000   Kara taşıtının diğer amaçlar için hava ile şişmeli hava yastık (airbag) aksam, parçası

  

87089599           Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hava ile şişmeli hava yastıklarının (airbag) aksam,

parçaları (diğerleri)

  

870895990000   Kara taşıtlarının diğer amaçlar için hava ile şişmeli hava yastıklarının (airbag) aksam,

parçaları (diğerleri)

  

870899               Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları

  

87089910           Motokültör ve özel amaçlı motorlı taşıtların montaj sanayisi için diğer aksam, parçası

  

870899101100   Motokültörlerin montaj sanayisi için şasi aksamı

  

870899101200   Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için şasi aksamı

  

870899101911   Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için motorsuz şasiler

  

870899101917   Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için rot, rotbaşı ve rotiller

  

870899101919   Özel amaçlı motorlu taşıtların montaj sanayisi için diğer aksam ve parçaları

  

87089993           Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870899931100   Traktörlerin şase aksamı (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870899931911   Traktörlerin motorsuz şase aksamı (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870899931917   Traktörlerin rot, rotbaşı ve rotilleri (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870899931919   Traktörlerin diğer aksam , parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870899939100   Diğer kara taşıtlarının şase aksamı (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)



  

870899939911   Diğer kara taşıtlarının motorsuz şase aksamı (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870899939917   Diğer kara taşıtlarının rot, rotbaşı ve rotilleri (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

870899939919   Diğer kara taşıtlarının diğer aksam , parçaları (kapalı kalıpta dövülmüş çelikten)

  

87089997           Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları (diğerleri)

  

870899971100   Traktörlerin şase aksamı (diğerleri)

  

870899971911   Traktörlerin motorsuz şase aksamı (diğerleri)

  

870899971917   Traktörlerin rot, rotbaşı ve rotilleri (diğerleri)

  

870899971919   Traktörlerin diğer aksam , parçaları (diğerleri)

  

870899979100   Diğer kara taşıtlarının şase aksamı (diğerleri)

  

870899979911   Diğer kara taşıtlarının motorsuz şase aksamı (diğerleri)

  

870899979917   Diğer kara taşıtlarının rot, rotbaşı ve rotilleri (diğerleri)

  

870899979919   Diğer kara taşıtlarının diğer aksam , parçaları (diğerleri)

  

8709                   Kendinden hareketli kısa mesafe eşya taşıma araçları (fabrika, antrepo, liman vb yerlerde

kullanılan) ve aksam-parçaları

  

870911               Kısa mesafe eşya taşıyan elektrikli taşıtlar

  

87091110           Radyoaktif madde taşımak için elektrikli kısa mesafe taşıtlar

  

870911100000   Radyoaktif madde taşımak için elektrikli kısa mesafe taşıtlar

  

87091190           Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar

  

870911900000   Diğer amaçlı elektrikli kısa mesafe taşıtlar

  

870919               Kısa mesafe eşya taşıyan diğer taşıtlar

  

87091910           Radyoaktif madde taşımak için elektrikli olmayan kısa mesafe taşıtlar



  

870919100000   Radyoaktif madde taşımak için elektrikli olmayan kısa mesafe taşıtlar

  

87091990           Diğer amaçlı elektrikli olmayan kısa mesafe taşıtlar

  

870919900000   Diğer amaçlı elektrikli olmayan kısa mesafe taşıtlar

  

870990               Kısa mesafe eşya taşıyan yük arabalarının aksa ve parçaları

  

87099000           Kısa mesafe eşya taşıyan yük arabalarının aksa ve parçaları

  

870990000000   Kısa mesafe eşya taşıyan yük arabalarının aksam ve parçaları

  

8710                   Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve

bunların aksam ve parçaları

  

871000               Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu)

  

87100000           Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu)

  

871000000011   Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları

  

871000000012   Tank/zırhlı savaş taşıtlarının yürüyüş takım. ve yürüyüş takımlarının aksamı

  

871000000019   Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtlarının diğer aksam; parçaları

  

8711                   Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli

olsun olmasın); sepetler

  

871110               Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu (silindir hacmi<= 50 cm3)

  

87111000           Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu (silindir hacmi<=50 cm3)

  

871110000011   Mopetler; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (silindir hacmi<=50 cm3)

  

871110000019   Diğer motosiklet.; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (silindir hacmi<=50 cm3)

  

871120               Motosiklet; içten yanmalı pistonlu (50cm3<silindir hacmi<250cm3)

  

87112010           Skuterler; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (50 cm3<silindir hacmi=<250 cm3)

  



871120100000   Skuterler; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (50 cm3<silindir hacmi=<250 cm3)

  

87112092           Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (50 cm3<silindir hacmi=<125 cm3)

  

871120920011   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (50 cm3<silindir hacmi=<80 cm3)

  

871120920019   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (80 cm3<silindir hacmi=<125 cm3)

  

87112098           Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (125 cm3<silindir hacmi=<250

cm3),diğer

  

871120980000   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu (125 cm3<silindir hacmi=<250

cm3),diğer

  

871130               Motosiklet; içten yanmalı pistonlu (250cm3<silindir=<500cm3)

  

87113010           Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu (250 cm3<silindir hacmi=<380 cm3)

  

871130100000   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu (250 cm3<silindir hacmi=<380 cm3)

  

87113090           Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu (380 cm3<silindir hacmi=<500 cm3)

  

871130900000   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu (380 cm3<silindir hacmi=<500 cm3)

  

871140               Motosiklet; içten yanmalı pistonlu mot. (500 cm3<silindir hacmi<800 cm3)

  

87114000           Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu mot. (500 cm3<silindir hacmi=<800

cm3)

  

871140000000   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu mot. (500 cm3<silindir hacmi=<800

cm3)

  

871150               Motosiklet; içten yanmalı pistonlu mot. (silindir hacmi>800 cm3)

  

87115000           Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu motorlu (silindir hacmi>800 cm3)

  

871150000000   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal doğrusal pistonlu motorlu (silindir hacmi>800 cm3)

  

871190               Yardımcı motoru bulunan diğer tekerlekli taşıtlar, sepetler

  

87119010           Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan tekerlekli

taşıtlar



  

871190100000   Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan tekerlekli

taşıtlar

  

87119090           Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçen yardımcı bir elektrik motoru olan tekerlekli taşıtlar

  

871190900000   Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçen yardımcı bir elektrik motoru olan tekerlekli taşıtlar

  

8712                   Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı

bisikletler dahil)

  

871200               Bisiklet; motorsuz (üç tekerlekliler dahil)

  

87120030           Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler

  

871200300000   İki tekerlekli bisikletler;diğerleri

  

87120070           Motorsuz diğer bisikletler

  

871200700011   Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı

dahil); bilyalı rulmanı olmayan

  

871200700019   Motorsuz diğer bisikletler

  

8713                   Engelliler için teşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)

  

871310               Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli olmayan

  

87131000           Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli olmayan

  

871310000000   Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli olmayan

  

871390               Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli

  

87139000           Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli

  

871390000000   Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli

  

8714                   87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı

  

871410               Motorsikletlere ait (mopedler dahil) aksam, parça ve aksesuar



  

87141000           Motorsikletlere ait (mopedler dahil) aksam, parça ve aksesuar

  

871410000000   Motorsikletlere ait (mopedler dahil) aksam, parça ve aksesuar

  

871420               Sakat ve hasta arabaları için aksam, parçalar

  

87142000           Engelliler için taşıyıcılara (motorlu-motorsuz) ait aksam, parça ve aksesuar

  

871420000000   Engelliler için taşıyıcılara (motorlu-motorsuz) ait aksam, parça ve aksesuar

  

871491               Çerçeveler ve furşlar (çatallar) vb. aksam-parçaları

  

87149110           Bisikletlere ait çerçeveler

  

871491100000   Bisikletlere ait çerçeveler

  

87149130           Bisikletlere ait furşlar (çatallar)

  

871491300000   Bisikletlere ait furşlar (çatallar)

  

87149190           Bisikletlere ait diğer aksam; parçalar

  

871491900000   Bisikletlere ait diğer aksam; parçalar

  

871492               Jantlar, tekerleklere mahsus gergi çubukları

  

87149210           Bisikletlere ait jantlar

  

871492100000   Bisikletlere ait jantlar

  

87149290           Bisikletlere ait gergi çubukları

  

871492900000   Bisikletlere ait gergi çubukları

  

871493               Tekerlek poyraları, tekerlekler için zincir dişlileri

  

87149300           Tekerlek poyraları, zincir dişlileri; bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar ve

sepetler için

  

871493000000   Tekerlek poyraları, zincir dişlileri; bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar ve

sepetler için



  

871494               Frenler, kontrpedallar, poyrafrenler, aksam-parçaları

  

87149420           Frenler; bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar ve sepetler için

  

871494200000   Frenler; bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar ve sepetler için

  

87149490           Bisikletlere ait diğer fren aksam, parçaları

  

871494900000   Bisikletlere ait diğer fren aksam, parçaları

  

871495               Bisikletlere ait seleler

  

87149500           Bisikletlere ait seleler

  

871495000000   Bisikletlere ait seleler

  

871496               Pedallar ve krank dişlileri vb. aksamı

  

87149610           Bisikletlere ait pedallar

  

871496100000   Bisikletlere ait pedallar

  

87149630           Bisikletlere ait krank dişlileri

  

871496300000   Bisikletlere ait krank dişlileri

  

87149690           Bisikletlere ait pedal ve krank dişlilerinin aksam, parçaları

  

871496900000   Bisikletlere ait pedal ve krank dişlilerinin aksam, parçaları

  

871499               Motorsuz bisiklet vb. ile hasta arabalarının diğer aksamı, parçaları

  

87149910           Bisikletlere ait gidonlar

  

871499100000   Bisikletlere ait gidonlar

  

87149930           Bisikletlere ait bagaj taşıyıcılar

  

871499300000   Bisikletlere ait bagaj taşıyıcılar

  



87149950           Bisikletlere ait vites değiştirme dişlileri (derayyörler)

  

871499500000   Bisikletlere ait vites değiştirme dişlileri (derayyörler)

  

87149990           Bisikletlere ait diğer aksam, parça ve aksesuarlar

  

871499900000   Bisikletlere ait diğer aksam, parça ve aksesuarlar

  

8715                   Bebek arabaları ve bunların aksam ve parçaları:

  

871500               Çocuk arabaları, pusetler vs. arabalar vb. aksam-parçaları

  

87150010           Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar

  

871500100000   Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar

  

87150090           Bebek arabalarına ait aksam ve parçalar

  

871500900000   Bebek arabalarına ait aksam ve parçalar

  

8716                   Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların

aksam ve parçaları

  

871610               Karavan tipi kamp/ikamet için römork, yarı römorklar

  

87161092           Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar; ağırlık <=

1600kg

  

871610920000   Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar; ağırlık <=

1600kg

  

87161098           Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar; ağırlık >

1600kg

  

871610980000   Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar; ağırlık >

1600kg

  

871620               Tarımda kullanılan yüklemeli/boşaltmalı römork, yarı römorklar

  

87162000           Tarımda kullanılan yüklemeli/boşaltmalı römork, yarı römorklar

  



871620000000   Tarımda kullanılan yüklemeli/boşaltmalı römork, yarı römorklar

  

871631               Tanker römork ve yarı römorklar

  

87163100           Tanker römork ve yarı römorklar

  

871631000000   Tanker römork ve yarı römorklar

  

871639               Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar

  

87163910           Radyoaktif madde taşınmak için özel yapılmış römork, yarı römorklar

  

871639100000   Radyoaktif madde taşınmak için özel yapılmış römork, yarı römorklar

  

87163930           Diğer yarı römorklar; yeni

  

871639300000   Diğer yarı römorklar; yeni

  

87163950           Eşya taşımaya mahsus diğer yeni römorklar

  

871639500000   Eşya taşımaya mahsus diğer yeni römorklar

  

87163980           Kullanılmış römork, yarı römorklar

  

871639800000   Kullanılmış römork, yarı römorklar

  

871640               Diğer römorklar ve yarı römorklar

  

87164000           Diğer römorklar ve yarı römorklar

  

871640000011   Frigorifik sistemli römork, yarı römorklar

  

871640000012   Çıplak jumbo cam taşınması için özel olarak yapılmış römork, yarı römorklar

  

871640000019   Diğer römorklar ve yarı römorklar

  

871680               Diğer taşıtlar

  

87168000           Diğer taşıtlar

  

871680001000   Hayvanla çekilen arabalar



  

871680009011   Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar

  

871680009012   Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları

  

871680009018   Hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar

  

871690               Römork, yarı römork vb. taşıtların aksam-parçaları

  

87169010           Römork, yarı römorkların şasileri

  

871690100000   Römork, yarı römorkların şasileri

  

87169030           Römork, yarı römorkların karoseriler

  

871690300000   Römork, yarı römorkların karoseriler

  

87169050           Römork, yarı römorkların aksları

  

871690500000   Römork, yarı römorkların aksları

  

87169090           Römork, yarı römork vb. taşıtların diğer aksam-parçaları

  

871690900011   Bağımsız salınımlı tek taraflı komple suspansiyon grubu

  

871690900012   Römork, yarı römorkların frenleri vb. aksam; parçaları

  

871690900019   Römork, yarı römorkların diğer aksam; parçalar

  

88                       Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar

  

8800                   Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları

  

880000               Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları

  

88000000           Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları

  

880000000004   Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları

  

8801                   Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve motorsuz diğer hava taşıtları

  



880100               Balon ve hava gemileri; planör, delta kanatlı planör ve motorsuz diğer hava taşıtları

  

88010010           Balon ve hava gemileri; planör ve delta kanatlı planörler

  

880100100000   Balon ve hava gemileri; planör ve delta kanatlı planörler

  

88010090           Motorsuz diğer hava taşıtları

  

880100900000   Motorsuz diğer hava taşıtları

  

8802                   Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve

yörünge-altı araçları

  

880211               Helikopter (boş haldeki ağırlıkları <2000 kg)

  

88021100           Helikopter (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg)

  

880211000000   Helikopter (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg)

  

880212               Helikopter (boş haldeki ağırlıkları >2000 kg)

  

88021200           Helikopter (boş haldeki ağırlıkları >2000 kg)

  

880212000000   Helikopter (boş haldeki ağırlıkları >2000 kg)

  

880220               Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık < 2000 kg)

  

88022000           Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık < 2000 kg)

  

880220001000   Uçak; zirai mücadelede ilaçlama için (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg)

  

880220002000   Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg)

  

880220009000   Diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları <= 2000 kg)

  

880230               Uçak ve diğer hava taşıtları (2000kg<boş ağırlık<15000 kg)

  

88023000           Uçak ve diğer hava taşıtları (2000kg<boş ağırlık<15000 kg)

  

880230001000   Uçak; zirai mücadelede ilaçlama için (2000kg<boş ağırlık <= 15000 kg)

  



880230002000   Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (2000kg<boş ağırlık <= 15000 kg)

  

880230009000   Diğer hava taşıtları (2000kg<boş ağırlık <= 15000 kg)

  

880240               Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)

  

88024000           Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)

  

880240001000   Uçak; yolcu taşımaya mahsus olanlar (boş ağırlık >15000 kg)

  

880240009000   Diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)

  

880260               Hava taşıtı, sivil olmayan diğer (boş ağırlık >15000 kg)

  

88026010           Uzay araçları (uydular dahil)

  

880260100000   Uzay araçları (uydular dahil)

  

88026090           Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

  

880260900000   Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

  

8803                   88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları

  

880310               Pervaneler ve rotorlar vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

88031000           Pervaneler ve rotorlar vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

880310000000   Pervaneler ve rotorlar vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

880320               İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

88032000           İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

880320000000   İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

880330               Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları

  

88033000           Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları

  

880330000000   Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları



  

880390               Diğer hava araçlarının aksam, parçası

  

88039010           Uçurtmalı balonlara ait aksam ve parçalar

  

880390100000   Uçurtmalı balonlara ait aksam ve parçalar

  

88039020           Uzay araçlarının aksam, parçası

  

880390200000   Uzay araçlarının aksam, parçası

  

88039030           Uzay aracını fırlatıcı araç ve yörünge-altı araçlarının aksam parçası

  

880390300000   Uzay aracını fırlatıcı araç ve yörünge-altı araçlarının aksam parçası

  

88039090           88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava taşıtlarına ait aksam, parçalar

  

880390900000   88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki diğer hava taşıtlarına ait aksam, parçalar

  

8804                   Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve rotoşütler; bunların aksam,

parça ve aksesuarı

  

880400               Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto

  

88040000           Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto

  

880400000000   Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto-şütler; bunların aksam,

parça ve aksesuarı

  

8805                   Hava taşıtlarını fırlatma cihaz-tertibatı, iniş cihaz-tertibatı vb cihaz-tertibat; uçuş eğitimi

cihazları;aksam-parçalar

  

880510               Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı vb. aksam ve

  

88051010           Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı vb. aksam, parçaları

  

880510100011   Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı

  

880510100015   Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibat aksam; parçaları

  

88051090           Diğer hava taşıtları iniş cihaz, tertibatı vb. aksam, parçaları



  

880510900000   Diğer hava taşıtları iniş cihaz, tertibatı vb. aksam, parçaları

  

880521               Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı

  

88052100           Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı

  

880521000000   Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı

  

880529               Yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus diğer cihazlar vb.aksam, parçaları

  

88052900           Yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus diğer cihazlar vb.aksam, parçaları

  

880529000000   Yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus diğer cihazlar vb.aksam, parçaları

  

89                       Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

  

8900                   Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar

  

890000               Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar

  

89000000           Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar

  

890000000000   Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar

  

8901                   Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük

taşımaya mahsus benzeri gemiler

  

890110               Yolcu, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere üretilen gemiler

  

89011010           Denizde seyretmeye mahsus yolcu, gezinti, gemileri ve feribotlar

  

890110100011   Deniz gezinti gemileri (gros tonilato =<18)

  

890110100019   Diğer deniz gezinti gemileri (gros tonilato =<18)

  

890110100021   Deniz yolcu ve gezinti gemileri (18<gros tonilato =<300)

  

890110100022   Feribotlar (18<gros tonilato =<300)

  

890110100029   Diğer deniz gemileri (18<gros tonilato =<300)



  

890110100031   Deniz yolcu ve gezinti gemileri (300<gros tonilato =<1000)

  

890110100032   Her nevi feribotlar (300<gros tonilato=<1000)

  

890110100039   Diğer deniz gemileri (300<gros tonilato =<1000)

  

890110100041   Deniz yolcu ve gezinti gemileri (gros tonilato>1000)

  

890110100042   Her nevi deniz feribotları (gros tonilato>1000)

  

890110100049   Diğer deniz gemileri (gros tonilato>1000)

  

89011090           Diğer yolcu, gezinti gemileri ve feribotlar

  

890110900011   Diğer yolcu ve gezinti gemileri

  

890110900019   Diğer feribotlar ve gemiler

  

890120               Sarnıçlı gemiler (tankerler)

  

89012010           Denizde seyretmeye mahsus tankerler

  

890120100011   Deniz tankerleri (sarnıçlı gemiler) (gros tonilato=<18)

  

890120100012   Deniz tankerleri (sarnıçlı gemiler) (18<gros tonilato=<300)

  

890120100013   Deniz tankerleri (sarnıçlı gemiler) (300<gros tonilato=<1000)

  

890120100014   Deniz tankerleri (sarnıçlı gemiler) (gros tonilato>1000)

  

89012090           Tanker; diğerleri

  

890120900000   Tanker; diğerleri

  

890130               Gemi; frigorifik gemiler (sarnıçlı gemiler hariç)

  

89013010           Gemi; denizde seyretmeye mahsus frigorifik gemiler

  

890130100011   Gemi; deniz frigorifik gemiler (gros tonilato=<18)

  



890130100012   Gemi; deniz frigorifik gemiler (18<gros tonilato=<300)

  

890130100013   Gemi; deniz frigorifik gemiler (300<gros tonilato=<1000)

  

890130100014   Gemi; deniz frigorifik gemiler (gros tonilato>1000)

  

89013090           Gemi; diğer deniz frigorifik gemiler

  

890130900000   Gemi; diğer deniz frigorifik gemiler

  

890190               Gemi; yük ve hem insan hem de yük taşıyan gemiler

  

89019010           Gemi; denizde seyretmeye mahsus insan ve yük taşıyan

  

890190100011   Gemi; insan ve yük taşıyan deniz gemileri (gros tonilato=<18)

  

890190100012   Gemi; insan ve yük taşıyan deniz gemileri (18<gros tonilato=<300)

  

890190100013   Gemi; insan ve yük taşıyan deniz gemileri (300<gros tonilato=<1000)

  

890190100014   Gemi; insan ve yük taşıyan deniz gemileri (gros tonilato>1000)

  

89019090           Deniz dışındaki yerlerde seyretmeye mahsus gemiler (insan, yük veya ikisini taşımaya

mahsus)

  

890190900000   Deniz dışındaki yerlerde seyretmeye mahsus gemiler (insan, yük veya ikisini taşımaya

mahsus)

  

8902                   Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine

mahsus gemiler ve diğer gemiler

  

890200               Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine mahsus fabrika gemiler

  

89020010           Denizde seyretmeye mahsus balıkçı gemileri, fabrika gemileri ve diğer gemiler

  

890200100000   Denizde seyretmeye mahsus balıkçı gemileri, fabrika gemileri ve diğer gemiler

  

89020090           Diğer balıkçı gemileri, fabrika gemileri ve diğer gemiler

  

890200900000   Diğer balıkçı gemileri, fabrika gemileri ve diğer gemiler

  



8903                   Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar

  

890310               Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli kayık, kano

  

89031010           Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi vb.(birim ağırlığı <100kg)

  

890310100000   Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi vb.(birim ağırlığı <100kg)

  

89031090           Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi vb.(diğerleri)

  

890310900000   Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi vb.(diğerleri)

  

890391               Yelkenli tekneler

  

89039110           Deniz yelkenli tekneler

  

890391100000   Deniz yelkenli tekneler

  

89039190           Deniz dışında kullanılan yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın)

  

890391900000   Deniz dışında kullanılan yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın)

  

890392               Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)

  

89039210           Deniz motor botları (içten motorlu)

  

890392100000   Deniz motor botları (içten motorlu)

  

89039291           Deniz motor botları (içten motorlu) (uzunluk =<7, 5 m.)

  

890392910000   Deniz motor botları (içten motorlu) (uzunluk =<7, 5 m.)

  

89039299           Deniz motor botları (içten motorlu) (uzunluk >7, 5 m.)

  

890392990000   Deniz motor botları (içten motorlu) (uzunluk >7, 5 m.)

  

890399               Diğer deniz taşıtları

  

89039910           Deniz motor botları (içten motorlu) (birim ağırlığı=<100 kg.)

  

890399100011   Kürekli kayık ve kanolar (içten motorlu) (birim ağırlığı=<100 kg.)



  

890399100019   Diğer yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (birim

ağırlığı=<100 kg.)

  

89039991           Diğer eğlence, spor tekneleri (birim ağırlığı=<100 kg.)

  

890399910011   Kürekli kayık ve kanolar (uzunluk=<7.5 m, ağırlık>100 kg)

  

890399910019   Diğer yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar

(uzunluk=<7.5m, ağırlık>100kg)

  

89039999           Diğer eğlence, spor tekneleri

  

890399990011   Kürekli kayık ve kanolar (uzunluk >7.5 m, ağırlık>100kg)

  

890399990019   Diğer yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar (uzunluk>7.5m,

ağırlık>100kg)

  

8904                   Römorkörler ve itici gemiler

  

890400               Römorkörler ve itici gemiler

  

89040010           Römorkörler

  

890400100011   Römorkörler (gros tonilato=<18)

  

890400100012   Römorkörler (18<gros tonilato=<300)

  

890400100013   Römorkörler (gros tonilato>300)

  

89040091           İtici gemiler; denizde seyretmeye mahsus

  

890400910000   İtici gemiler; denizde seyretmeye mahsus

  

89040099           Diğer itici gemiler

  

890400990000   Diğer itici gemiler

  

8905                   Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb; yüzer havuzlar; yüzer-dalabilen

sondaj ve üretim platformları

  



890510               Tarak gemileri

  

89051010           Deniz tarak gemileri

  

890510100000   Deniz tarak gemileri

  

89051090           Diğer tarak gemileri

  

890510900000   Diğer tarak gemileri

  

890520               Yüzer/dalabilen sondaj ve üretim platformları

  

89052000           Yüzer/dalabilen sondaj ve üretim platformları

  

890520000000   Yüzer/dalabilen sondaj ve üretim platformları

  

890590               Fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar

  

89059010           Denizde seyretmeye mahsus fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar

  

890590100000   Denizde seyretmeye mahsus fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar

  

89059090           Diğer fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar

  

890590900000   Diğer fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar

  

8906                   Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç)

  

890610               Savaş gemileri

  

89061000           Savaş gemileri

  

890610000000   Savaş gemileri

  

890690               Kurtarma gemileri

  

89069010           Denizde seyretmeye mahsus kurtarma gemileri

  

890690100000   Denizde seyretmeye mahsus kurtarma gemileri

  

89069091           Diğer kurtarma gemileri (birim ağırlığı=<100 kg.)



  

890690910000   Diğer kurtarma gemileri (birim ağırlığı=<100 kg.)

  

89069099           Diğer kurtarma gemileri (birim ağırlığı >100 kg.)

  

890690990000   Diğer kurtarma gemileri (birim ağırlığı >100 kg.)

  

8907                   Diğer yüzer araçlar (sallar,tanklar, coffer-damlar, yükleme-boşaltma platformları,

şamandıralar ve işaret kuleleri gibi)

  

890710               Şişirilebilir sallar

  

89071000           Şişirilebilir sallar

  

890710000000   Şişirilebilir sallar

  

890790               Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.)

  

89079000           Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.)

  

890790000011   Metalden diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.)

  

890790000016   Ahşap ve diğer maddelerden yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.)

  

8908                   Sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar

  

890800               Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar

  

89080000           Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar

  

890800001000   Sökülecek gemiler ve suda işleyen diğer vasıtalar

  

890800002000   Suda yüzen sökülecek diğer araçlar

  

84                       Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler; bunların aksam ve

parçaları

  

8401                   Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları; izotopik ayırım

için makina ve cihazlar

  

840110               Nükleer reaktörler



  

84011000           Nükleer reaktörler

  

840110000000   Nükleer reaktörler

  

840120               İzotopik ayırım için makine ve cihazlar, bunların aksam, parçaları

  

84012000           İzotopik ayırım için makine ve cihazlar, bunların aksam, parçaları

  

840120001011   Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus cihazlar

  

840120001015   Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus cihazların aksam; parçaları

  

840120002011   Ağır su üretimine mahsus cihazlar

  

840120002015   Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazların aksam ve parçaları

  

840120009011   Diğer izotopik ayırım cihazları

  

840120009015   Diğer izotopik ayırım cihazlarının aksam ve parçaları

  

840130               Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)

  

84013000           Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)

  

840130000000   Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)

  

840140               Nükleer reaktörlerin aksam; parçaları

  

84014000           Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları

  

840140000000   Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları

  

8402                   Buhar kazanları, kızgın su kazanları

  

840211               Su buharı üreten su borulu kazanlar >45 ton/saat

  

84021100           Su buharı üreten su borulu kazanlar; buhar üretim >45 ton/saat

  

840211000000   Su buharı üreten su borulu kazanlar; buhar üretim >45 ton/saat

  



840212               Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat

  

84021200           Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat

  

840212000000   Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat

  

840219               Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil)

  

84021910           Alev borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil)

  

840219100000   Alev borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil)

  

84021990           Diğer buhar üreten kazanlar(karma kazanlar dahil)

  

840219900011   Duman borulu buhar kazanları (karma kazanlar dahil)

  

840219900019   Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil)

  

840220               Kızgın su kazanları

  

84022000           Kızgın su kazanları

  

840220000000   Kızgın su kazanları

  

840290               Buhar kazanı aksam, parçaları

  

84029000           Buhar kazanı aksam, parçaları

  

840290001011   Kızgın su kazanlarına ait ondüle külhanlar

  

840290001019   Kızgın su kazanlarına ait diğer aksam ve parçalar

  

840290009011   Buhar boruları

  

840290009012   Buhar domları

  

840290009013   Buhar toplayıcı boru (kollektörler)

  

840290009014   Ondüle külhanlar

  

840290009019   Buhar kazanlarının diğer aksam ve parçalar



  

8403                   Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç)

  

840310               Merkezi ısıtma kazanları

  

84031010           Dökme demirden merkezi ısıtma kazanları

  

840310100000   Dökme demirden merkezi ısıtma kazanları

  

84031090           Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları

  

840310900000   Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanları

  

840390               Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları

  

84039010           Dökme demirden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçalar

  

840390100000   Dökme demirden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçalar

  

84039090           Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçalar

  

840390900000   Diğer maddelerden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçalar

  

8404                   84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı

cihazlar (ekonomizör, kondansör vb)

  

840410               Buhar kazanları için yardımcı cihazlar

  

84041000           Buhar kazanları için yardımcı cihazlar

  

840410001000   Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar

  

840410009011   Buhar kazanları için su ısıtıcıları ve hava ısıtıcıları

  

840410009012   Buhar kazanları için kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları

  

840410009013   Buhar kazanları için buhar ve ısı akümülatörleri

  

840410009014   Buhar kazanları için kurum temizleme cihazları

  

840410009015   Buhar kazanları için gaz tasarruf cihazları



  

840410009019   Buhar kazanları için diğer yardımcı cihazlar

  

840420               Buhar güç üniteleri için kondansörler

  

84042000           Buhar güç üniteleri için kondansörler

  

840420000000   Buhar güç üniteleri için kondansörler

  

840490               Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları

  

84049000           Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları

  

840490001000   Merkezi ısıtma kazan ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları

  

840490009011   Buhar kazanları için kızdırıcı borular

  

840490009019   Buhar kazanlarının diğer aksam ve parçaları

  

8405                   Gaz veya su gazı jeneratörleri, su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz

jeneratörleri

  

840510               Gazojenler, su ile işleyen gaz jeneratörleri

  

84051000           Gazojenler, su ile işleyen gaz jeneratörleri

  

840510000011   Gaz jeneratörleri

  

840510000012   Su gazı jeneratörleri

  

840510000013   Su ile işleyen asetilen jeneratörleri

  

840510000014   Oksijen jeneratörleri

  

840510000019   Diğer gaz jeneratörleri

  

840590               Gazojen ve su ile işleyen gaz jeneratörlerinin aksam, parçaları

  

84059000           Gazojen ve su ile işleyen gaz jeneratörleri,su ile işleyen asetilen jenaratörleri vb.gaz

jenaratörlerin aksam parçaları

  



840590000000   Gazojen ve su ile işleyen gaz jeneratörleri,su ile işleyen asetilen jenaratörleri vb.gaz

jenaratörlerin aksam parçaları

  

8406                   Buhar türbinleri

  

840610               Buhar türbinleri; deniz taşıtlarına ait

  

84061000           Buhar türbinleri; deniz taşıtlarına ait

  

840610000000   Buhar türbinleri; deniz taşıtlarına ait

  

840681               Buhar türbinleri; diğerleri (güc 40MW'ı geçenler)

  

84068100           Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç>40MW

  

840681000000   Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç>40MW

  

840682               Buhar türbinleri; diğer (gücü 40 MW'ı geçmeyen)

  

84068200           Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç<=40MW

  

840682000000   Buhar türbinleri; deniz taşıtları dışında kullanılan, Güç<=40MW

  

840690               Buhar türbinlerinin aksam-parçaları

  

84069010           Buhar türbinlerine ait stator çarkları, rotorlar vb. çarkları

  

840690100000   Buhar türbinlerine ait stator çarkları, rotorlar vb. çarkları

  

84069090           Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar

  

840690900000   Buhar türbinlerine ait diğer aksam; parçalar

  

8407                   Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı

motor)

  

840710               Hava taşıtlarının motorları

  

84071000           Hava taşıtlarının motorları

  

840710001011   Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi=< 250 cm3



  

840710001012   Sivil hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi >250 cm3

  

840710009011   Diğer hava taşıtırları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi=< 250 cm3

  

840710009012   Diğer hava taşıtırları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi >250 cm3

  

840721               Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı

  

84072110           Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; silindir hacmi=< 325 cm3

  

840721100000   Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; silindir hacmi=< 325 cm3

  

84072191           Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç=< 30 kw

  

840721910000   Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç=< 30 kw

  

84072199           Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç>30 kw

  

840721990000   Kıvılcım ateşlemeli dıştan takma deniz motorları; güç>30 kw

  

840729               Deniz taşıtlarının kıvılcım ateşlemeli diğer motorları

  

84072900           Kıvılcım ateşlemeli içten takma deniz motorları

  

840729000000   Kıvılcım ateşlemeli içten takma deniz motorları

  

840731               Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; silindir hacmi=< 50 cm3

  

84073100           Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; silindir hacmi=< 50 cm3

  

840731000000   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; silindir hacmi=< 50 cm3

  

840732               Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; 50cm3<silindir hacmi=<250cm3

  

84073210           Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 50 cm3<silindir hacmi=< 125 cm3

  

840732100000   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 50 cm3<silindir hacmi=< 125 cm3

  

84073290           Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 125 cm3<silindir hacmi=< 250 cm3

  



840732900000   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 125 cm3<silindir hacmi=< 250 cm3

  

840733               Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; 250cm3<silindir hacmi=<1000cm3

  

84073300           Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 250cm3<silindir hacmi=< 1000cm3

  

840733001000   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; montaj sanayi için, 250cm3<silindir hacmi=<

1000cm3

  

840733009000   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; 250cm3<silindir hacmi=< 1000cm3

  

840734               Kara taşıtları için motorlar-silindir hacmı>1000cm3

  

84073410           Motokültür, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçlar için kıvılcım ateşlemeli motor;

silin.hac.>1000 cm3

  

840734100000   Motokültür, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçlar için kıvılcım ateşlemeli motor;

silin.hac.>1000 cm3

  

84073430           Kara taşıtları için kullanılmış diğer kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi >1000 cm3

  

840734300000   Kara taşıtları için kullanılmış diğer kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi >1000 cm3

  

84073491           Kara taşıtları için kullanılmamış diğer kıvılcım ateşlemeli motor; 1000cm3<silindir

hacmi=<1500 cm3

  

840734910000   Kara taşıtları için kullanılmamış diğer kıvılcım ateşlemeli motor; 1000cm3<silindir

hacmi=<1500 cm3

  

84073499           Kara taşıtları için kullanılmamış diğer kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi>1500 cm3

  

840734990000   Kara taşıtları için kullanılmamış diğer kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi>1500 cm3

  

840790               Diğer amaçlı pistonlu, içten yanmalı motorlar

  

84079010           Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi=<250 cm3

  

840790100000   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor; silindir hacmi=<250 cm3

  

84079050           Motokültür, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçlar için kıvılcım ateşlemeli diğer motor;

silin.hac.>250 cm3



  

840790500000   Motokültür, insan, yük ve diğer özel amaçlı araçlar için kıvılcım ateşlemeli diğer motor;

silin.hac.>250 cm3

  

84079080           Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç=<10 kW

  

840790800000   Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç=<10 kW

  

84079090           Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç>10 kW

  

840790900000   Kıvılcım ateşlemeli diğer motorlar; güç>10 kW

  

8408                   Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

  

840810               Deniz taşıtları için motorlar (dizel, yarı dizel)

  

84081011           Kullanılmış 89.01; 89.06 poz. deniz taşıtları, römork ve savaş gemi dizel motoru

  

840810110000   Kullanılmış 89.01; 89.06 poz. deniz taşıtları, römork ve savaş gemi dizel motoru

  

84081019           Kullanılmış diğer deniz taşıtları için dizel ve yarı dizel motoru

  

840810190000   Kullanılmış diğer deniz taşıtları için dizel ve yarı dizel motoru

  

84081023           Dizel ve yarı dizel motor; yeni, deniz taşıtları için, güç<=50KW 89.01; 89.06 poz.için

  

840810230000   Dizel ve yarı dizel motor; yeni, deniz taşıtları için, güç<=50KW 89.01; 89.06 poz.için

  

84081027           Kullanılmamış diğer deniz taşıtları için dizel ve yarı dizel motoru;güç=<50 Kw

  

840810270000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtları için dizel ve yarı dizel motoru;güç=<50 Kw

  

84081031           Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz. motoru 50 kW<güç=<100 kW

  

840810310000   Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz. motoru 50 kW<güç=<100 kW

  

84081039           Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 50 kW<güç=< 100 kW

  

840810390000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 50 kW<güç=< 100 kW

  

84081041           Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi.diz. motoru 100 kW<güç=<200 kW



  

840810410000   Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi.diz. motoru 100 kW<güç=<200 kW

  

84081049           Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 100 kW<güç=< 200 kW

  

840810490000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 100 kW<güç=< 200 kW

  

84081051           Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz.motoru 200 kW<güç=<300 kW

  

840810510000   Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz.motoru 200 kW<güç=<300 kW

  

84081059           Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 200 kW<güç=< 300 kW

  

840810590000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 200 kW<güç=< 300 kW

  

84081061           Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 300 kW<güç=<500 kW

  

840810610000   Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 300 kW<güç=<500 kW

  

84081069           Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 300 kW<güç=< 500 kW

  

840810690000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 300 kW<güç=< 500 kW

  

84081071           Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 500 kW<güç=<1000 kW

  

840810710000   Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi.diz. motoru 500 kW<güç=<1000 kW

  

84081079           Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 500 kW<güç=< 1000 kW

  

840810790000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 500 kW<güç=< 1000 kW

  

84081081           Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz. mot, 1000 kW<güç= <5000kW

  

840810810000   Kullanılmamış deniz taş, römork, savaş gemi. diz. mot, 1000 kW<güç= <5000kW

  

84081089           Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 1000 kW<güç=< 5000 kW

  

840810890000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz.motoru; 1000 kW<güç=< 5000 kW

  

84081091           Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz.motoru; güç>5000 kW

  



840810910000   Kullanılmamış deniz taş, römorkör, savaş gemi. diz.motoru; güç>5000 kW

  

84081099           Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz. motoru; güç>5000 kW

  

840810990000   Kullanılmamış diğer deniz taşıtlarının diz. motoru; güç>5000 kW

  

840820               Kara taşıtları için motorlar-dizel, yarı dizel

  

84082010           Motokültör, binek otoları, eşya taşıma ve özel araçlar için dizel motor

  

840820100000   Motokültör, binek otoları, eşya taşıma ve özel araçlar için dizel motor

  

84082031           Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW

  

840820310000   Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç=< 50 kW

  

84082035           Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW<güç=< 100kW

  

840820350000   Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; 50 kW<güç=< 100kW

  

84082037           Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW

  

840820370000   Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler için dizel motor; güç>100 kW

  

84082051           Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kW

  

840820510000   Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç=< 50 kW

  

84082055           Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kW<güç=< 100 kW

  

840820550000   Diğer kara taşıtları için dizel motor; 50 kW<güç=< 100 kW

  

84082057           Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kW<güç=< 200 kW

  

840820570000   Diğer kara taşıtları için dizel motor; 100 kW<güç=< 200 kW

  

84082099           Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kW

  

840820990000   Diğer kara taşıtları için dizel motor; güç>200 kW

  

840890               Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel



  

84089021           Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus dizel motorlar

  

840890210000   Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus dizel motorlar

  

84089027           Diğer amaçlar için kullanılmış motorlar-dizel, yarı dizel

  

840890271000   Sivil hava taşıtları için kullanılmış dizel motorlar

  

840890279000   Diğer taşıtlar için kullanılmış dizel motorlar

  

84089041           Dizel yeni motorlar; güç=< 15 kw

  

840890411000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; güç=< 15 kW

  

840890419000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; güç=< 15 kW

  

84089043           Dizel yeni motorlar; 15 kw<güç=< 30 kw

  

840890431000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar;15 kW<güç=< 30 kW

  

840890439000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 15 kW<güç=< 30 kW

  

84089045           Dizel yeni motorlar; 30 kw<güç=< 50 kw

  

840890451000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 30 kW<güç=< 50 kW

  

840890459000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 30 kW<güç=< 50 kW

  

84089047           Dizel yeni motorlar; 50 kw<güç=< 100 kw

  

840890471000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 50 kW<güç=< 100 kW

  

840890479000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 50 kW<güç=< 100 kW

  

84089061           Dizel yeni motorlar; 100 kw<güç=< 200 kw

  

840890611000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 100 kW<güç=< 200 kW

  

840890619000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 100 kW<güç=< 200 kW

  



84089065           Dizel yeni motorlar; 200 kw<güç=< 300 kw

  

840890651000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 200 kW<güç=< 300 kW

  

840890659000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 200 kW<güç=< 300 kW

  

84089067           Dizel yeni motorlar; 300 kw<güç=< 500 kw

  

840890671000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 300 kW<güç=< 500 kW

  

840890679000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 300 kW<güç=< 500 kW

  

84089081           Dizel yeni motorlar; 500 kw<güç=< 1000 kw

  

840890811000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 500 kW<güç=< 1000 kW

  

840890819000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 500 kW<güç=< 1000 kW

  

84089085           Dizel yeni motorlar; 1000 kw<güç=< 5000 kw

  

840890851000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; 1000 kW<güç=< 5000 kW

  

840890859000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; 1000 kW<güç=< 5000 kW

  

84089089           Dizel yeni motorlar; güç>5000 kw

  

840890891000   Sivil hava taşıtları için dizel yeni motorlar; güç>5000 kW

  

840890899000   Diğer taşıtlar için dizel yeni motorlar; güç>5000 kW

  

8409                   Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve

parçaları

  

840910               Hava taşıtlarının motor aksam-parçaları

  

84091000           Hava taşıtlarının motor aksam-parçaları

  

840910001000   Sivil hava taşıtları için kullanılmaya mahsus benzinli ve dizel motorların aksam ve parçaları

  

840910009000   Diğer hava taşıtları için benzinli ve dizel motorların aksam ve parçaları

  



840991               Benzinli motorlar için aksam; parçalar

  

84099100           Benzinli motorlar için aksam; parçalar

  

840991000000   Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için

aksam ve parçalar

  

840999               Dizel motorlar için aksam; parçalar

  

84099900           Dizel motorlar için aksam; parçalar

  

840999000000   Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların diğer aksam ve

parçaları

  

8410                   Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler

  

841011               Su türbinleri; güç =< 1000 kw

  

84101100           Su türbinleri, su çarkları; gücü=<1000 kW

  

841011000000   Su türbinleri, su çarkları; gücü=<1000 kW

  

841012               Su türbinleri; 1000 kw < güç < 10 000 kw

  

84101200           Su türbinleri, su çarkları; 1000 kW<güç=<10000 kW

  

841012000000   Su türbinleri, su çarkları; 1000 kW<güç=<10000 kW

  

841013               Su türbinleri; güç >10 000 kw

  

84101300           Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW

  

841013000000   Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW

  

841090               Su türbinleri ve su çarkları için aksam; parçalar

  

84109000           Su türbinleri, su çarkları; güç>10000 kW

  

841090000000   Su türbinleri ve su çarklarının aksam parçaları (regulatörler dahil

  

8411                   Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri



  

841111               Turbojetler-itici gücü <= 25 kN (türboreaktörler)

  

84111100           Turbojetler-itici gücü <= 25 kN (türboreaktörler)

  

841111001000   Sivil hava taşıtları için türbo jetler (itici gücü <= 25 kN)

  

841111009000   Diğer taşıtlar için türbojetler (itici gücü <= 25 kN)

  

841112               Turbojetler (itici gücü > 25 kN) (türboreaktörler)

  

84111210           Turbojetler (> 25 kN fakat <= 44 kN)

  

841112101000   Sivil hava taşıtları için turbojetler (25 kn < itici güç=< 44 kn)

  

841112109000   Diğer taşıtlar için turbojetler (25 kn < itici güç=< 44 kn)

  

84111230           Turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)

  

841112301000   Sivil hava taşıtları için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)

  

841112309000   Diğer taşıtlar için turbojetler (44 kn < itici güç=< 132 kn)

  

84111280           Turbojetler (itici güç >132 kn)

  

841112801000   Sivil hava taşıtları için turbojetler (itici güç >132 kn)

  

841112809000   Diğer taşıtlar için turbojetler (itici güç >132 kn)

  

841121               Turbopropeller (gücü=<1100kw)

  

84112100           Turbopropeller (gücü=<1100kw)

  

841121001000   Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç =< 1100 kW)

  

841121009000   Diğer taşıtlar için türbopropellerler (itici güç =< 1100 kW)

  

841122               Turbopropeller (gücü>1100kw)

  

84112220           Türbopropellerler (1100 kw < itici güç =< 3730 kw)

  



841122201000   Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (1100 kW < itici güç =< 3730 kW)

  

841122209000   Diğer taşıtlar için türbopropellerler (1100 kW < itici güç =< 3730 kW)

  

84112280           Türbopropellerler (itici güç >3730 kw)

  

841122801000   Sivil hava taşıtları için türbopropellerler (itici güç >3730 kW)

  

841122809000   Diğer taşıtlar için türbopropellerler (itici güç >3730 kW)

  

841181               Diğer gaz türbinleri (gücü=<5000kw)

  

84118100           Diğer gaz türbinleri (gücü=<5000kw)

  

841181001000   Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç =< 5000 kW)

  

841181009000   Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (itici güç=<5000 kW)

  

841182               Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (gücü >5000kw)

  

84118220           Diğer gaz türbinleri; 5000 kW < itici güç= < 20000 kW

  

841182201000   Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri; 5000 kW < itici güç= < 20000 kW

  

841182209000   Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri; 5000 kW < itici güç= < 20000 kW

  

84118260           Diğer gaz türbinleri (20000 kw < itici güç=<50000 kw)

  

841182601000   Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (20000 kW < itici güç=<50000 kW)

  

841182609000   Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (20000 kW < itici güç=<50000 kW)

  

84118280           Diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kw)

  

841182801000   Sivil hava taşıtları için diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kW)

  

841182809000   Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (itici güç >50000 kW)

  

841191               Turbojetler/turbopropellerin aksam-parçaları

  

84119100           Turbojetler/turbopropellerin aksam-parçaları



  

841191001000   Sivil hava taşıtları için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam, parçalar

  

841191009000   Diğer taşıtlar için turbojetler ve türbopropellerlere ait aksam; parçalar

  

841199               Diğer gaz türbinlerinin aksam-parçaları

  

84119900           Diğer gaz türbinlerinin aksam-parçaları

  

841199001000   Sivil hava taşıtları için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar

  

841199009000   Diğer taşıtlar için gaz türbinlerine ait aksam; parçalar

  

8412                   Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar

  

841210               Tepkili motorlar (turbojetler hariç)

  

84121000           Tepkili motorlar (turbojetler hariç)

  

841210001000   Sivil hava taşıtları için tepkili motorlar (turbojetler hariç)

  

841210009000   Diğer taşıtlar için tepkili motorlar (turbojetler hariç)

  

841221               Doğrusal hareketli hidrolik güç motorları (silindirler)

  

84122120           Doğrusal hareketli hidrolik güç sistemleri

  

841221201000   Sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli hidrolik güç sistemleri (gaz türbinleri için)

  

841221209000   Diğer taşıtlar için doğrusal hareketli hidrolik güç sistemler

  

84122180           Doğrusal hareketli diğer güç sistemler

  

841221801000   Sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli diğer güç sistemler (gaz türbinleri için)

  

841221809000   Diğer taşıtlar için doğrusal hareketli diğer güç sistemler

  

841229               Diğer hidrolik güç motorları, makinelerı

  

84122920           Diğer hidrolik sistemler

  



841229201000   Sivil hava taşıtları için diğer hidrolik sistemler (gaz türbinleri için)

  

841229209000   Diğer taşıtlar için diğer hidrolik sistemler

  

84122981           Hidrolik yağ motorları

  

841229811000   Sivil hava taşıtları için hidrolik yağ motorları (gaz türbinleri için)

  

841229819000   Diğer taşıtlar için hidrolik yağ motorları

  

84122989           Diğer hidrolik motorlar, makineler

  

841229891000   Sivil hava taşıtları için diğer hidrolik motorlar, makineler (gaz türbinleri için)

  

841229899000   Diğer taşıtlar için diğer hidrolik motorlar, makineler

  

841231               Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları

  

84123100           Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları

  

841231001000   Sivil hava taşıtları için doğrusal hareketli pnömatik güç motorları

  

841231009000   Diğer taşıtlar için doğrusal hareketli pnömatik güç motorları

  

841239               Diğer pnömatik motorlar, makineler

  

84123900           Diğer pnömatik motorlar, makineler

  

841239001000   Sivil hava taşıtları için diğer pnömatik güç motorları, makineleri

  

841239009000   Diğer taşıtlar için diğer pnömatik güç motorları, makineleri

  

841280               Diğer motorlar, makineler

  

84128010           Buharla çalışan makineler

  

841280100000   Buharla çalışan makineler

  

84128080           Diğer kullanımlar için diğer motorlar ve makineler

  

841280801000   Sivil hava taşıtları için diğer motor ve makineler



  

841280809011   Diğer taşıtlar için rüzgarla çalışan motor ve makineler

  

841280809019   Diğer kullanımlar için diğer motorlar ve makineler

  

841290               Diğer motor, kuvvet üreten makinelere ait aksam, parçalar

  

84129020           Tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam, parçaları

  

841290201000   Sivil hava taşıtları için tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam, parçalar

  

841290209000   Diğer taşıtlar için tepkili motorların (turbojetler hariç) aksam, parçalar

  

84129040           Hidrolik güç motorları ve makinelerine ait aksam, parçalar

  

841290401000   Sivil hava taşıtları için hidrolik güç motorları ve makinelerine ait aksam, parçalar

  

841290409000   Diğer taşıtlar için hidrolik güç motorları ve makinelerine ait aksam, parçalar

  

84129080           Diğer motorlar, makinelerın aksam, parçası

  

841290801000   Buharla çalışan makinelere ait aksam, parçalar

  

841290802000   Sivill hava taşıtları için diğer motor ve makinelere ait aksam, parçalar

  

841290809011   Pnömatik güç motorlarına ve makinelerine ait aksam; parçalar

  

841290809012   Rüzgarla çalışan motor ve makinelere ait aksam; parçalar

  

841290809019   Diğer motor ve makinelere ait aksam; parçalar

  

8413                   Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ve sıvı elevatörleri

  

841311               Servis istasyonları/garajlarda kullanılan türde yakıt/yağ dağıtım pompaları

  

84131100           Servis istasyonları/garajlarda kullanılan türde yakıt/yağ dağıtım pompaları

  

841311001000   Servis istasyonu ve garajda kullanılan, fiyat ve miktar gösteren yakıt ve yağ dağıtım

pompaları

  

841311009000   Servis istasyonu ve garajda kullanılan diğer çeşit yakıt ve yağ dağıtım pompaları



  

841319               Ölçü tertibatlı diğer sıvı pompaları

  

84131900           Ölçü tertibatlı diğer sıvı pompaları

  

841319001000   Sivil hava taşıtları için ölçü tertibatlı sıvı pompaları

  

841319002000   Sıvılar için fiyat ve miktar gösterme tertibatı olan dağıtım pompaları (ölçü tertibatı var veya

takılabilir)

  

841319009011   Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları

  

841319009012   Miktar gösterme tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

  

841319009019   Diğer çeşitli pompalar

  

841320               El pompaları

  

84132000           El pompaları

  

841320001000   Sivil hava taşıtları için elle kullanılan sıvı pompaları

  

841320009000   Diğer yerlerde elle kullanılan sıvı pompalar

  

841330               İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları

  

84133020           İçin içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları

  

841330201000   Sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları

  

841330209000   Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları

  

84133080           İçten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları

  

841330801000   Sivil hava taşıtları için içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları

  

841330809000   Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlara ait diğer yakıt/soğutma pompaları

  

841340               Beton pompaları

  

84134000           Beton pompaları



  

841340000000   Beton pompaları

  

841350               Diğer doğrusal deplasmanlı pompalar (pozitif hareketli)

  

84135020           Diğer doğrusal deplasmanlı hidrolik pompalar

  

841350201000   Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı hidrolik pompalar

  

841350209000   Diğer yerlerde kullanılan doğrusal deplasmanlı hidrolik pompalar

  

84135040           Diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve oranlama pompaları

  

841350401000   Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve oranlama pompaları

  

841350409000   Diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı dozaj ve oranlama pompaları

  

84135061           Diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu hidrolik yağ pompaları

  

841350611000   Sivil hava taşıtları için diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu hidrolik yağ pompaları

  

841350619000   Diğer yerlerde kullanılan diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu hidrolik yağ pompaları

  

84135069           Diğer doğrusal deplasmanlı pistonlu diğer yağ pompaları

  

841350691000   Sivil hava taşıtları için doğrusal deplasmanlı pistonlu diğer pompalar

  

841350699000   Diğer taşıtlar için doğrusal deplasmanlı pistonlu diğer pompalar

  

84135080           Diğer doğrusal deplasmanlı diğer yağ pompaları

  

841350801000   Sivil hava taşıtları için doğrusal deplasmanlı diğer pompalar

  

841350809000   Diğer taşıtlar için doğrusal deplasmanlı diğer pompalar

  

841360               Diğer döner deplasmanlı pompalar

  

84136020           Diğer döner deplasmanlı hidrolik pompalar

  

841360201000   Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı hidrolik pompalar

  



841360209000   Diğer yerlerde kullanılan döner deplasmanlı hidrolik pompalar

  

84136031           Diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik yağ pompaları

  

841360311000   Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik yağ pompaları

  

841360319000   Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı dişli, hidrolik yağ pompaları

  

84136039           Diğer döner deplasmanlı dişli, diğer yağ pompaları

  

841360391000   Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı dişli, diğer pompalar

  

841360399000   Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı dişli, diğer pompalar

  

84136061           Diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları

  

841360611000   Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları

  

841360619000   Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, hidrolik yağ pompaları

  

84136069           Diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer yağ pompaları

  

841360691000   Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer pompalar

  

841360699000   Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı kanatlı, diğer pompalar

  

84136070           Diğer döner deplasmanlı vidalı, hidrolik yağ pompaları

  

841360701000   Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı vidalı pompalar

  

841360709000   Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı vidalı pompalar

  

84136080           Diğer döner deplasmanlı vidalı, diğer yağ pompaları

  

841360801000   Sivil hava taşıtları için diğer döner deplasmanlı diğer pompalar

  

841360809000   Diğer yerlerde kullanılan diğer döner deplasmanlı diğer pompalar

  

841370               Diğer santrifüjlü pompalar

  

84137021           Tek kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları



  

841370211000   Sivil hava taşıtları için tek kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları

  

841370219000   Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları

  

84137029           Çok kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları

  

841370291000   Sivil hava taşıtları için çok kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları

  

841370299000   Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli santrifüjlü dalgıç pompaları

  

84137030           Isıtmada/sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompaları

  

841370301000   Sivil hava taşıtları için ısıtmada/sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompaları

  

841370309000   Diğer yerlerde kullanılan ısıtmada/sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı

pompaları

  

84137035           Diğer santrifüjlü pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

841370351000   Sivil hava taşıtları için diğer santrifüj pompalar; çıkış ağzı çapı=<15 mm.

  

841370359000   Diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüj pompalar; çıkış ağzı çapı=<15 mm.

  

84137045           Rejeneratif pomoalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

  

841370451000   Sivil hava taşıtları için tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar ;çıkış ağzı

çapı>15 mm.

  

841370459000   Diğer yerlerde kullanılan tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar ;çıkış ağzı

çapı>15 mm.

  

84137051           Tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

  

841370511000   Sivil hava taşıtları için tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli,radyal akışlı pompa;

çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

841370519000   Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli,radyal akışlı

pompa; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

84137059           Tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.



  

841370591000   Sivil hava taşıtları için tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli,radyal akışlı pompalar;

çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

841370599000   Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, diğer gövdeli,radyal akışlı

pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

84137065           Çarkı çok girişli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

  

841370651000   Sivil hava taşıtları için tek kademeli, çarkı çok girişli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı

çapı>15 mm.

  

841370659000   Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli ,çarkı çok girişli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı

çapı>15 mm.

  

84137075           Çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

  

841370751000   Sivil hava taşıtları için çok kademeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

841370759000   Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

84137081           Diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

  

841370811000   Sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

841370819000   Diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü tek kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

84137089           Diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı<15 mm.

  

841370891000   Sivil hava taşıtları için diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

841370899000   Diğer yerlerde kullanılan diğer santrifüjlü çok kademeli pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

  

841381               Diğer pompalar

  

84138100           Diğer pompalar

  

841381000000   Diğer pompalar

  

841382               Sıvı elevatörleri

  



84138200           Sıvı elevatörleri

  

841382000000   Sıvı elevatörleri

  

841391               Pompaların aksam-parçaları

  

84139100           Pompaların aksam ve parçaları

  

841391000000   Pompaların aksam ve parçaları

  

841392               Sıvı elevatörlerine ait aksam; parçalar

  

84139200           Sıvı elevatörlerine ait aksam ve parçalar

  

841392000000   Sıvı elevatörlerine ait aksam ve parçalar

  

8414                   Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü olan

havalandırmaya mahsus davlumbazlar

  

841410               Vakum pompaları

  

84141020           Vakum pompaları; yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus

  

841410200000   Vakum pompaları; yarı iletken üretiminde kullanılmaya mahsus

  

84141025           Döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa

  

841410251000   Sivil hava taşıtları için döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa

  

841410259000   Diğer yerlerde kullanılan döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa

  

84141081           Difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar

  

841410811000   Sivil hava taşıtları için difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar

  

841410819000   Diğer yerlerde kullanılan difüzyon, kriyostatik ve emici pompalar

  

84141089           Diğer vakum pompaları

  

841410891000   Sivil hava taşıtları için diğer vakum pompaları

  



841410899000   Diğer kullanım için diğer vakum pompaları

  

841420               El/ayakla çalıştırılan hava pompaları

  

84142020           El/ayakla çalıştırılan bisikletler ve motosikletler için el pompaları

  

841420200000   El/ayakla çalıştırılan bisikletler ve motosikletler için el pompaları

  

84142080           El/ayakla çalıştırılan el pompaları

  

841420801000   Sivil hava taşıtları için el/ayakla çalıştırılan hava pompaları

  

841420809000   Diğer yerlerde kullanılan el/ayakla çalıştırılan hava pompaları

  

841430               Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

  

84143020           Soğutma cihazlarında kullanılan kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçmeyen

  

841430201000   Sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan kompresör; gücü =< 0, 4 kW

  

841430209000   Diğer yerlerde kullanılan soğutma cihazları için kompresör; gücü =<0, 4 kW

  

84143081           Soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen

  

841430811000   Sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör;

gücü > 0, 4 kW

  

841430819000   Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü

> 0, 4 kW

  

84143089           Soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü 0, 4 kW.ı geçen

  

841430891000   Sivil hava taşıtları için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü > 0,4 kW

  

841430899000   Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan diğer kompresör; gücü > 0,4 kW

  

841440               Tekerlekli şasilere monte edilmiş hava kompresörleri

  

84144010           Hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi <2 m3.

  

841440100011   Hareketli hava kompresörleri; vidalı; dakikadaki debisi=<2 m3.



  

841440100012   Hareketli hava kompresörleri; pistonlu; dakikadaki debisi=<2 m3.

  

841440100019   Diğer hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi =<2 m3.

  

84144090           Hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi>2 m3.

  

841440900011   Hareketli hava kompresörleri; vidalı; dakikadaki debisi>2 m3.

  

841440900012   Hareketli hava kompresörleri; pistonlu; dakikadaki debisi>2 m3.

  

841440900019   Diğer hareketli hava kompresörleri; dakikadaki debisi>2 m3.

  

841451               Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu

  

84145100           Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu

  

841451001000   Sivil hava taşıtı için kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı

fan; gücü =<125 W

  

841451002000   Evde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fan;

gücü 125 W.ı geçmeyen

  

841451009000   Diğer yerde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya

çatı fan; gücü= <125 W

  

841459               Diğer vantilatörler-aspiratörler

  

84145920           Aksiyal fanlar

  

841459201000   Sivil hava taşıtları için aksiyal fanlar

  

841459202000   Evlerde kullanılan aksiyal fanlar

  

841459209000   Diğer yerlerde kullanılan aksiyal fanlar

  

84145940           Santrifüjlü fanlar

  

841459401000   Sivil hava taşıtları için santrifüjlü fanlar

  

841459402000   Evlerde kullanılan santrifüjlül fanlar



  

841459409000   Diğer yerlerde kullanılan santrifüjlül fanlar

  

84145980           Diğer fanlar

  

841459801000   Sivil hava taşıtları için diğer fanlar

  

841459802013   Evlerde kullanılan ısıtmasız hava perdeleri

  

841459802014   Evlerde kullanılan diğer fanlar

  

841459809013   Diğer yerlerde kullanılan ısıtmasız hava perdeleri

  

841459809015   Emme ve üfleme yapabilen kabinli fanlar (ısı geri kazanımlı); evlerde veya sivil uçaklarda

kullanılanlar HARİÇ

  

841459809019   Diğer fanlar; evlerde veya sivil uçaklarda kullanılanlar hariç

  

841460               Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm.

  

84146000           Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm.

  

841460001000   Evlerde kul. aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenar <= 120 cm.

  

841460009000   Diğer aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı <= 120 cm.

  

841480               Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör

  

84148011           Tek kademeli turbo kompresör

  

841480111000   Sivil hava taşıtları için tek kademeli turbo kompresör

  

841480119000   Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli turbo kompresör

  

84148019           Çok kademeli turbo kompresör

  

841480191000   Sivil hava taşıtları için çok kademeli turbo kompresör

  

841480199000   Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli turbo kompresör

  

84148022           Pistonlu kompresör; monometre basıncı <15 bar, debisi < 60 m3/h



  

841480221000   Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60

m3/h

  

841480229000   Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60

m3/h

  

84148028           Pistonlu kompresör; monometre basıncı <15 bar, debisi > 60 m3/h

  

841480281000   Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar, debisi > 60 m3/h

  

841480289000   Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar, debisi > 60

m3/h

  

84148051           Pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi < 120 m3/h

  

841480511000   Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi= < 120 m3/h

  

841480519000   Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi= < 120

m3/h

  

84148059           Pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi > 120 m3/h

  

841480591000   Sivil hava taşıtları için pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi > 120 m3/h

  

841480599000   Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı >15 bar, debisi > 120

m3/h

  

84148073           Döner hareketli, tek şaftlı, vidalı kompresör

  

841480731000   Sivil hava taşıtları için döner hareketli, tek şaftlı, kompresör

  

841480739000   Diğer yerlerde kullanılan döner hareketli, tek şaftlı, kompresör

  

84148075           Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresör

  

841480751000   Sivil hava taşıtı için döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresör

  

841480759000   Diğer yerlerde kullanılan döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresör

  

84148078           Döner hareketli, çok şaftlı, diğer kompresör



  

841480781000   Sivil hava taşıtı için döner hareketli, çok şaftlı, diğer kompresör

  

841480789000   Diğer yerlerde kullanılan döner hareketli, çok şaftlı, diğer kompresör

  

84148080           Diğer havalandırma cihazları

  

841480801000   Sivil hava taşıtı için kullanılan diğer komresör, vantilatör, aspiratör

  

841480802000   Diğer yerlerde kullanılan aspiratörü olan filtreli davlumbazlar

  

841480803000   Diğer yerlerde kullanılan serbest pistonlu jeneratörler

  

841480809011   En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum- bazlar

  

841480809019   Diğer havalandırma cihazları

  

841490               Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları

  

84149000           Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları

  

841490001000   Sivil hava taşıtı için pompa, kompresör, vantlatörlerin aksam, parçaları

  

841490002000   Evlerde kullanılan vantilatör ve aspiratörlerin aksam, parçaları

  

841490003000   Aspiratörü olan filtreli davlumbazlara ait aksam, parçalar

  

841490009011   Pistonlu kompresörlere ait aksam, parçalar

  

841490009012   Vidalı kompresörlere ait aksam, parçalar

  

841490009013   Diğer kompresörlere ait aksam, parçalar

  

841490009019   Diğer vantilatör, aspiratör, pompa aksam, parçaları

  

8415                   Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı

olanlar)

  

841510               Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde)

  

84151010           Pencere/duvar tipi klimalar (Tek bir gövde halinde)



  

841510100000   Pencere/duvar tipi klimalar (Tek bir gövde halinde)

  

84151090           Pencere/duvar tipi klimalar (ayrı elemanlı sistemler)

  

841510900000   Pencere/duvar tipi klimalar (ayrı elemanlı sistemler)

  

841520               Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar

  

84152000           Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar

  

841520000000   Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar

  

841581               Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar

  

84158100           Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar

  

841581001000   Sivil hava taşıtları için bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir

valf içeren klimalar

  

841581009000   Diğer yerler için bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf

içeren klimalar

  

841582               Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları

  

84158200           Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları

  

841582001000   Sivil hava taşıtları için soğutma üniteli klimalar

  

841582009000   Diğer yerler için soğutma üniteli klimalar

  

841583               Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları

  

84158300           Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları

  

841583001000   Sivil hava taşıtları için soğutma ünitesiz klimaları

  

841583009000   Diğer yerler için soğutma ünitesiz klimaları

  

841590               Klima cihazlarının aksam-parçaları

  



84159000           Klima cihazlarının aksam-parçaları

  

841590001000   Sivil hava taşıtları için her çeşit klima cihazlarının aksam, parçaları

  

841590009011   Split sistemlerin dış üniteleri (klima cihazlarının) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

  

841590009012   Split sistemlerin iç üniteleri (klima cihazlarının) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

  

841590009019   Klima cihazlarının diğer aksam ve parçalar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

  

8416                   Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri, mekanik kömür

taşıyıcılar

  

841610               Akaryakıt brülörleri

  

84161010           Otomatik kontrol tertibatlı akaryakıt brülörleri

  

841610100000   Otomatik kontrol tertibatlı akaryakıt brülörleri

  

84161090           Otomatik kontrol tertibatsız akaryakıt brülörleri

  

841610900000   Otomatik kontrol tertibatsız akaryakıt brülörleri

  

841620               Diğer yakıt brülörleri-karma brülörler dahil

  

84162010           Sadece gaz için olan yakıt brülörleri

  

841620100000   Sadece gaz için olan yakıt brülörleri

  

84162020           Tozlaştırılmış kombine katı yakıt brülörleri

  

841620200011   Tozlaştırılmış kombine katı yakıt brülörleri

  

841620200019   Diğer kombine brülörler

  

84162080           Diğer tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri; kombine değil

  

841620800011   Diğer tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

  

841620800019   Diğer yakıt brülörleri

  



841630               Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaralı, kül boşaltıcı vb..)

  

84163000           Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve

benzeri cihazları dahil)

  

841630000000   Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve

benzeri cihazları dahil)

  

841690               Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksam-parçaları

  

84169000           Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksam-parçaları

  

841690000011   Brülörlerin aksam ve parçaları

  

841690000019   Mekanik kömür taşıyıcıların aksam ve parçaları

  

8417                   Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma

fırınları dahil)

  

841710               Metal cevherleri işlem fırınları; elektriksiz

  

84171000           Metal cevherleri işlem fırınları; elektriksiz

  

841710000011   Metal, cevher ergitme fırınları; elektriksiz

  

841710000012   Metal, cevher ısıl işlem fırınları; elektriksiz

  

841710000013   Metal, cevher izabe fırınları; elektriksiz

  

841710000019   Metal, cevher diğer işlem fırınları; elektriksiz

  

841720               Ekmek, pasta, bisküvi fırınları; elektriksiz

  

84172010           Ekmek, pasta, bisküvi için tünel fırınları; elektriksiz

  

841720100000   Ekmek, pasta, bisküvi için tünel fırınları; elektriksiz

  

84172090           Ekmek, pasta, bisküvi için diğer fırınlar; elektriksiz

  

841720900000   Ekmek, pasta, bisküvi için diğer fırınlar; elektriksiz

  



841780               Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz

  

84178030           Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz

  

841780300000   Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz

  

84178050           Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz

  

841780500000   Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz

  

84178070           Diğer yerlerde kullanılan fırın ve ocaklar; elektriksiz

  

841780700000   Diğer yerlerde kullanılan fırın ve ocaklar; elektriksiz

  

841790               Elektriksiz sanayi, laboratuvar fırınlarının aksam, parçaları

  

84179000           Elektriksiz sanayi, laboratuvar fırınlarının aksam, parçaları

  

841790000000   Elektriksiz sanayi, laboratuvar fırınlarının aksam, parçaları

  

8418                   Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları

  

841810               Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular

  

84181020           Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi>340 lt.

  

841810200000   Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi>340 lt.

  

84181080           Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi =<340 lt.

  

841810800000   Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu ve dondurucular; hacmi =<340 lt.

  

841821               Ev tipi buzdolabı-kompresörlü

  

84182110           Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim>340 lt.

  

841821100000   Ev tipi kompresörlü soğutucular; hacim>340 lt.

  

84182151           Ev tipi kompresörlü masa modeli buzdolapları; hacim=< 340 lt.

  

841821510000   Ev tipi kompresörlü masa modeli soğutucular; hacim=< 340 lt.



  

84182159           Ev tipi kompresörlü gömme buzdolapları; hacim=< 340 lt.

  

841821590000   Ev tipi kompresörlü gömme soğutucular; hacim=< 340 lt.

  

84182191           Ev tipi kompresörlü buzdolapları; hacim=<250 lt.

  

841821910000   Ev tipi kompresörlü soğutucular; hacim=<250 lt.

  

84182199           Ev tipi kompresörlü buzdolapları; 250 lt<hacim=<340 lt.

  

841821990000   Ev tipi kompresörlü soğutucular; 250 lt<hacim=<340 lt.

  

841829               Ev tipi diğer buzdolapları

  

84182900           Ev tipi diğer buzdolapları

  

841829000011   Ev tipi elektriksiz soğutucular

  

841829000019   Diğer ev tipi soğutucular

  

841830               Sandık tipi (yatay) dondurucular-hacım=<800lt.

  

84183020           Yatay tip dondurucular; hacim=< 400 lt.

  

841830200000   Yatay tip dondurucular; hacim=< 400 lt.

  

84183080           Yatay tip dondurucular; 400 lt.<hacim=< 800 lt.

  

841830800000   Yatay tip dondurucular; 400 lt.<hacim=< 800 lt.

  

841840               Dolap tipi (dikey) dondurucular-hacmi=<900lt.

  

84184020           Dikey tip dondurucular; hacim=< 250 lt.

  

841840200000   Dikey tip dondurucular; hacim=< 250 lt.

  

84184080           Dikey tip dondurucular; 250 lt.<hacim=< 900 lt.

  

841840800000   Dikey tip dondurucular; 250 lt.<hacim=< 900 lt.

  



841850               Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular

  

84185011           Dondurulmuş gıdaların depolanması için vitrin vb. tipi soğutucular

  

841850110000   Dondurulmuş gıdaların depolanması için vitrin vb. tipi soğutucular

  

84185019           Vitrin vb. tipi diğer dondurucular

  

841850190011   Vitrin vb. tipi dondurma makineleri

  

841850190019   Vitrin tipi diğer soğutucular

  

84185090           Mobilya tipi diğer soğutucular

  

841850900000   Mobilya tipi diğer soğutucular

  

841861               Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite

  

84186100           Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)

  

841861000000   Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)

  

841869               Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar

  

84186900           Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar

  

841869001000   Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler

  

841869009100   Komple soğutma tesisleri

  

841869009900   Diğer ısı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar

  

841891               Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar

  

84189100           Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar

  

841891000000   Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar

  

841899               Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar

  

84189910           Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç)



  

841899100000   Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç)

  

84189990           Buzdolapların diğer aksam, parçaları

  

841899900000   Buzdolapların diğer aksam, parçaları

  

8419                   Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar, elektrikli olmayan şofbenler

veya depolu su ısıtıcıları

  

841911               Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar

  

84191100           Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar

  

841911000000   Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar

  

841919               Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları

  

84191900           Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları

  

841919000011   Elektrikli olmayan termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

  

841919000012   Güneş enerjili su ısıtıcıları

  

841919000019   Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları

  

841920               Tıbbi, cerrahi/laboratuvar sterilizatörleri

  

84192000           Tıbbi, cerrahi/laboratuvar sterilizatörleri

  

841920000011   Elektrikli tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri

  

841920000019   Diğer tıbbi, cerrahi ve laboratuvar sterilizatörleri

  

841931               Tarım ürünleri için kurutucular

  

84193100           Tarım ürünleri için kurutucular

  

841931000000   Tarım ürünleri için kurutucular

  

841932               Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular



  

84193200           Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular

  

841932000000   Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular

  

841939               Diğer kurutucular

  

84193900           Diğer kurutucular

  

841939000000   Diğer kurutucular

  

841940               Damıtma/rektifiye tesisleri

  

84194000           Damıtma/rektifiye tesisleri

  

841940000011   Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan)

  

841940000019   Diğer damıtma/rektifiye tesisleri

  

841950               Isı değiştiriciler (eşanjörler)

  

84195000           Isı değiştiriciler (eşanjörler)

  

841950000000   Isı değiştiriciler (eşanjörler)

  

841960               Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

  

84196000           Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

  

841960000000   Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

  

841981               Sıcak içecekleri hazırlama, yiyecekleri pişirme, ısıtma cihazı

  

84198120           Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer cihazlar

  

841981200011   Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektrikli cihazlar

  

841981200019   Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektriksiz cihazlar

  

84198180           Yiyecek pişirmeye veya ısıtmaya mahsus diğer makine tesis ve cıhazlar

  



841981800000   Yiyecek pişirmeye veya ısıtmaya mahsus diğer makine tesis ve cıhazlar

  

841989               Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat

  

84198910           Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutan soğutma kuleleri vb.tesisler

  

841989100000   Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutan soğutma kuleleri vb.tesisler

  

84198930           Vakum; buharla metal kaplamaya mahsus cihaz ve tertibat

  

841989300000   Vakum; buharla metal kaplamaya mahsus cihaz ve tertibat

  

84198998           Diğer makine, tesis ve cihazlar

  

841989981000   Pastörizatörler

  

841989989011   Tütsüleme cihazları

  

841989989012   Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar

  

841989989019   Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için diğer makine, tesis ve cihazlar

  

841990               Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları

  

84199015           Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörlerine ait aksam ve parçalar

  

841990150000   Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörlerine ait aksam ve parçalar

  

84199085           Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işleyen cihazların aksam ve parçası

  

841990851000   Pastörizatörlere ait aksam; parçalar

  

841990859011   Perkolatörlere ait aksam; parçalar

  

841990859012   Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait aksam; parçalar

  

841990859013   Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait aksam; parçalar

  

841990859019   Diğer ısıtıcı ve soğutucuların aksam; parçaları

  

8420                   KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde makinaIarı hariç) ve bu

makinaIarın siIindirleri



  

842010               Kalender ve hadde makinesi

  

84201010           Tekstil sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri

  

842010100000   Tekstil sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri

  

84201030           Kağıt sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri

  

842010300000   Kağıt sanayi için kalenderler ve diğer hadde makineleri

  

84201080           Kalenderler ve diğer hadde makinaları; tekstil ve kağıt sanayi dışında kullanılan

  

842010800000   Kalenderler ve diğer hadde makinaları; tekstil ve kağıt sanayi dışında kullanılan

  

842091               Hadde makinelerinin silindirleri

  

84209110           Hadde makineleri için dökme demirden silindirler

  

842091100011   Kalenderler için dökme demirden silindirler

  

842091100019   Diğer hadde makineleri için dökme demirden silindirler

  

84209180           Hadde makineleri için diğer maddelerden silindirler

  

842091800011   Kalenderler için diğer maddelerden silindirler

  

842091800019   Diğer hadde makineleri için diğer maddelerden silindirler

  

842099               Hadde makinelerinin diğer aksam, parçaları

  

84209900           KalenderIer ve diğer hadde makinaIarının diğer aksam, parçaları

  

842099000000   KalenderIer ve diğer hadde makinaIarının diğer aksam, parçaları

  

8421                   Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve

cihazlar

  

842111               Krema ayırıcılar (ekremözler)

  

84211100           Krema ayırıcılar (ekremözler)



  

842111000000   Krema ayırıcılar (ekremözler)

  

842112               Çamaşır kurutma makineleri

  

84211200           Çamaşır kurutma makineleri

  

842112000011   Çamaşır kurutma makineleri; kuru çamaşır kapasitesi=< 6 kg.

  

842112000019   Çamaşır kurutma makineleri; kuru çamaşır kapasitesi>6 kg.

  

842119               Diğer santrifüjler

  

84211920           Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler

  

842119201000   Sivil hava taşıtları için laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler

  

842119209000   Laboratuvarlarda kullanılan diğer santrifüjler

  

84211970           Diğer santrifüjler

  

842119701000   Sivil hava taşıtları için diğer santrifüjler

  

842119709000   Diğer santrifüjler

  

842121               Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar

  

84212100           Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar

  

842121000000   Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar

  

842122               İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

  

84212200           İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

  

842122000000   İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

  

842123               İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri

  

84212300           İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri

  



842123000000   İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri

  

842129               Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları

  

84212900           Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları

  

842129000011   Diğer amaçlar için sıvıların filtre/arıtılması için diyalizörler

  

842129000019   Diğer yerlerde kullanılan sıvılarının filtre/arıtılması için diğer makine ve cihazlar

  

842131               İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri

  

84213100           İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri

  

842131001000   Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus içten yanmalı motorların hava filtreleri

  

842131009000   Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorların hava filtreleri

  

842139               Diğer motorlar için hava filtreleri

  

84213920           Havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar

  

842139201000   Sivil hava taşıtları için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar

  

842139209000   Diğer yerlerde kullanım için havanın filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar

  

84213960           Katalitik kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar

  

842139601000   Sivil hava taşıtları için katalitik kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için

makina ve cihazlar

  

842139609000   Diğer yerler için katalitik kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için

makina ve cihazlar

  

84213980           Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar

  

842139801000   Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus mak.ve cih.; sivil hava taşıtları için

  

842139809000   Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus mak.ve cih.; sivil hava taşıtlarında

kullanılmayan

  



842191               Santrifüjlü cihazların aksam-parçaları

  

84219100           Santrifüjlere ait olan (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil) aksam ve parçalar

  

842191000000   Santrifüjlere ait olan (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil) aksam ve parçalar

  

842199               Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları

  

84219900           Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları

  

842199000011   Gümüş içeren filtre kartuşları

  

842199000019   Filtre, arıtma cihazlarının aksam ve parçaları

  

8422                   Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb doldurma, etiketleme

makinaları, ambalaj vb makinalar

  

842211               Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri

  

84221100           Bulaşık yıkama makineleri; evlerde kullanılan

  

842211000000   Bulaşık yıkama makineleri; evlerde kullanılan

  

842219               Diğer bulaşık yıkama makineleri

  

84221900           Bulaşık yıkama makineleri; evlerde kullanılanlar hariç

  

842219000000   Bulaşık yıkama makineleri; evlerde kullanılanlar hariç

  

842220               Şişeleri/diğer kapları temizleme/kurutma makineleri

  

84222000           Şişeleri veya diğer kapları temizleme/kurutma makineleri

  

842220000000   Şişeleri veya diğer kapları temizleme/kurutma makineleri

  

842230               Şişe, kutu vb. doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri

  

84223000           Şişe, kutu,çuval vb. doldurma,kapama,mühürleme,etiketleme, kapsülleme, içecekleri

gazlandırma makineleri

  

842230000000   Şişe, kutu,çuval vb. doldurma,kapama,mühürleme,etiketleme, kapsülleme, içecekleri

gazlandırma makineleri



  

842240               Diğer paketleme/ambalajlama makineleri

  

84224000           Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus

makinalar dahil)

  

842240000000   Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus

makinalar dahil)

  

842290               Bulaşık yıkama makinelerine ait aksam-parçalar

  

84229010           Bulaşık yıkama makinelerine ait aksam ve parçalar

  

842290100000   Bulaşık yıkama makinelerine ait aksam ve parçalar

  

84229090           Diğer paketleme/ambalajlama/mühürleme makinelerine ait aksam; parçalar

  

842290900011   Diğer paketleme/ambalajlama makinelerine ait aksam ve parçalar

  

842290900019   Diğer etiketleme, mühürleme,doldurma,kurutma,kapsülleme ,gazlandırma vb.

makinelerinin aksam ve parçaları

  

8423                   Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) ve bunlara

mahsus ağırlıklar

  

842310               İnsan tartan cihazlar; ev tipi teraziler

  

84231010           İnsan tartan teraziler; evlerde kullanılan

  

842310100000   İnsan tartan teraziler; evlerde kullanılan

  

84231090           İnsan tartan terazi ve basküller

  

842310900011   İnsan tartan elektrikli ve elektronik basküller, evlerde kullanılanlar hariç

  

842310900019   İnsan tartan diğer terazi ve basküller, evlerde kullanılanlar hariç

  

842320               Taşıyıcı banttaki maddeyi tartan basküller

  

84232000           Taşıyıcı banttaki maddeyi tartan basküller

  



842320000011   Elektrikli ve elektronik basküller; taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus

  

842320000019   Diğer basküller; taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus

  

842330               Maddeleri tartıp kaplara dolduran tartı alet ve cihazları

  

84233000           Maddeleri tartıp kaplara dolduran tartı alet ve cihazları

  

842330001011   Sabit ağırlıkları tartan elektrikli ve elektronik basküller

  

842330001019   Sabit ağırlıkları tartan diğer basküller

  

842330009011   Maddeleri tartıp kaplara dolduran elektrikli/elektronik teraziler

  

842330009019   Maddeleri tartıp kaplara dolduran diğer tartı alet ve cihazları

  

842381               Tartı alet-cihazları-tartma kapasitesi=<30kg

  

84238110           Otomatik kontrollü tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi=<30 kg.

  

842381100000   Otomatik kontrollü tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi=<30 kg.

  

84238130           Paketleri tartıp etiketleyen tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi=<30kg.

  

842381300000   Paketleri tartıp etiketleyen tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi=<30kg.

  

84238150           Dükkanlar için tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi<30kg.

  

842381500011   Dükkanlar için elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi=<30kg.

  

842381500019   Dükkanlar için diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi=<30kg.

  

84238190           Diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi< 30 kg.

  

842381900011   Diğer kullanımlar için elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları; tartma

kapasitesi=<30kg.

  

842381900019   Diğer kullanımlar için diğer tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi=< 30 kg.

  

842382               Tartı aletleri-30kg<tartma kapasitesi<5000 kg

  



84238210           Otomatik kontrollü tartı alet ve cihazları; 30kg<tartma kap.=<5000 kg.

  

842382100000   Otomatik kontrollü tartı alet ve cihazları; 30kg<tartma kap.=<5000 kg.

  

84238290           Otomatik kontörlü olmayan diğer tartı aleti

  

842382901011   Otom.kontr.olmayan elektr./elektronik baskül.; 30kg<tartma kap.=<5000 kg.

  

842382901019   Otom.kontr.olmayan diğer basküller; 30kg<tartma kap.=<5000 kg.

  

842382909011   Otom.kontr.olmayan elektr./elektroniktartı aleti; 30kg<tart.kap.=<5000 kg.

  

842382909019   Otom.kontr.olmayan diğer tartı aleti; 30 kg.<tartma kap=<5000 kg.

  

842389               Diğer tartı aletleri

  

84238900           Diğer tartı aletleri

  

842389001011   Elektrikli ve elektronik köprü tipi basküller

  

842389001019   Diğer çeşit köprü tipi basküller

  

842389009011   Elektrikli ve elektronik diğer tartı alet ve cihazları

  

842389009019   Diğer çeşit tartı alet ve cihazları

  

842390               Tartı alet ve cihazlarına ait aksam; parçalar

  

84239000           Tartı alet ve cihazlarına ait aksam; parçalar

  

842390000011   Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar

  

842390000012   Elektrikli ve elektromekanik baskül ve terazilere ait aksam; parçalar

  

842390000019   Diğer tartı alet ve cihazlarına ait aksam; parçalar

  

8424                   Sıvı veya tozları püskürtmeye, dağıtmaya mahsus mekanik cihaz, yangın söndürme

cihazları, yangın ve kum püskürtme mak.

  

842410               Yangın söndürme cihazları (dolu/boş)

  



84241000           Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

  

842410000000   Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

  

842420               Püskürtme tabancaları vb. cihazlar

  

84242000           Püskürtme tabancaları vb. cihazlar

  

842420000000   Püskürtme tabancaları vb. cihazlar

  

842430               Buhar/kum püskürtme makine-cihazları

  

84243001           Isıtma tertibatlı su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu

  

842430010000   Isıtma tertibatlı su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu

  

84243008           Isıtma tertibatı olmayan su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu

  

842430080000   Isıtma tertibatı olmayan su ile temizleme cihazı; kendinden motorlu

  

84243010           Basınçlı hava ile çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları

  

842430100000   Basınçlı hava ile çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları

  

84243090           Diğer şekilde çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları

  

842430900000   Diğer şekilde çalışan kum, buhar püskürtme makine ve cihazları

  

842481               Tarla/bahçe ziraatına mahsus pülverizatörler

  

84248110           Tarıma/bahçeciliğe ait sulama cihazları

  

842481100000   Tarıma/bahçeciliğe ait sulama cihazları

  

84248130           Zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler

  

842481301011   Sıvı püskürtücüler; portatif, zirai mücadelede kullanılan

  

842481301012   Toz püskürtücüler; portatif, zirai mücadelede kullanılan

  

842481301013   Pülverizatörler; portatif, zirai mücadelede kullanılan



  

842481301019   Diğer püskürtücüler, dağıtıcılar, pulverizetörler; portatif, zirai mücadelede kullanılan

  

842481309011   Sıvı püskürtücüler; portatif, tarla, bahçede kullanılan

  

842481309012   Toz püskürtücüler; portatif, tarla, bahçede kullanılan

  

842481309013   Pülverizatörler; portatif, tarla, bahçede kullanılan

  

842481309019   Diğer püskürtücüler, dağıtıcılar, pulverizetörler; portatif, tarla, bahçede kullanılan

  

84248191           Traktörle çekilen/bunlara monte edilen pülverizatör ve toz dağıtıcılar

  

842481910000   Traktörle çekilen/bunlara monte edilen pülverizatör ve toz dağıtıcılar

  

84248199           Diğer pülverizatörler ve toz dağıtıcıları

  

842481990000   Diğer pülverizatörler ve toz dağıtıcıları

  

842489               Sıvı-toz püskürtme, dağıtma cihazları-diğer

  

84248900           Sıvı-toz püskürtme, dağıtma cihazları-diğer

  

842489000000   Sıvı-toz püskürtme, dağıtma cihazları-diğer

  

842490               Püskürtücü, dağıtıcı, yangın söndürücülerin aksam-parçaları

  

84249000           Püskürtücü, dağıtıcı, yangın söndürücülerin aksam-parçaları

  

842490000011   Tarım ve bahçeciliğe ait makinaların aksam-parçaları

  

842490000019   Diğer püskürtücü,dağıtıcı,yangın söndürücülerin aksam-parçaları

  

8425                   Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgatlar ve ırgatlar;

krikolar

  

842511               Elektrik motorlu palanga-vinçler (basamaklı vinç hariç)

  

84251100           Elektrik motorlu palanga ve ağıryük kaldırıcıları(skipli yük kaldırıcıları ve taşıtlar için

ağıryük kaldırıcıları hariç)

  



842511000000   Elektrik motorlu palanga ve ağıryük kaldırıcıları(skipli yük kaldırıcıları ve taşıtlar için

ağıryük kaldırıcıları hariç)

  

842519               Diğer motorlu palanga-vinçler (basamaklı vinç hariç)

  

84251900           Palanga-vinçler; basamaklı vinç hariç, elktrik motorlu hariç

  

842519000000   Palanga-vinçler; basamaklı vinç hariç, elktrik motorlu hariç

  

842531               Elektrik motorlu diğer bucurgatlar ve ırgatlar

  

84253100           Elektrik motorlu diğer bucurgatlar ve ırgatlar

  

842531000011   Gemilerde kullanılan elektrik motorlu bucurgatlar ve ırgatlar

  

842531000019   Gemiler dışında kullanılan elektrik motorlu bucurgatlar ve ırgatlar

  

842539               Diğer bucurgat ve ırgatlar

  

84253900           Diğer bucurgatlar ve ırgatlar

  

842539000010   Bucurgatlar; Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan (elektrik motorlu

değil)

  

842539000090   Bucurgatlar; diğer yerde kullanılan (elektrik motorlu değil)

  

842541               Servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri

  

84254100           Servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri

  

842541000000   Servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri

  

842542               Diğer (krikolar, vinçler) hidrolikler-kara taşıtlarını kaldıran

  

84254200           Diğer hidrolik krikolar ve hidrolik ağır yük kaldırıcıları

  

842542000000   Diğer hidrolik krikolar ve hidrolik ağır yük kaldırıcıları

  

842549               Yivli krikolar-kara taşıtlarını kaldıran-diğer

  

84254900           Diğer krikolar ve diğer ağır yük kaldırıcıları



  

842549000000   Diğer krikolar ve diğer ağır yük kaldırıcıları

  

8426                   Gemi vinçleri, diğer vinçler, hareketli kaldırma çerçeveleri, lastik tekerlekli taşıyıcılar ve

vinçli yük arabaları

  

842611               Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

  

84261100           Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

  

842611000000   Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

  

842612               Hareketli kaldırma çerçeveleri ve sasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tek. taşıyıcı

  

84261200           Hareketli kaldırma çerçeveleri ve sasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tek. taşıyıcı

  

842612001000   Hareketli kaldırma çerçeveleri

  

842612009000   Hareketli straddle tipi şasili, ayak mesafe ayarlı lastik tekerlekli taşıyıcılar

  

842619               Vinçler

  

84261900           Vinçler

  

842619000011   Gantri vinçler

  

842619000012   Köprü vinçler

  

842619000013   Raylı taşıyıcı vinçler

  

842619000019   Diğer çeşit vinçler

  

842620               Kule vinçler

  

84262000           Kule vinçler

  

842620000000   Kule vinçler

  

842630               Seyyar dirençli vinçler

  

84263000           Seyyar dirençli vinçler



  

842630000000   Seyyar dirençli vinçler

  

842641               Lastik tekerlekli kendinden hareketli makine ve cihazlar

  

84264100           Lastik tekerlekli kendinden hareketli makine ve cihazlar

  

842641001000   Lastik tekerlekli kendinden hareketli vinçli yük arabaları

  

842641009000   Lastik tekerlekli kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar

  

842649               Diğer kendinden hareketli makine ve cihazlar

  

84264900           Diğer kendinden hareketli makine ve cihazlar

  

842649000000   Diğer kendinden hareketli makine ve cihazlar

  

842691               Kara taşıtlarına monte edilecek kaldırıcılar

  

84269110           Kara taşıtlarına monte edilen, yüklenip boşaltılmasına için hidrolik vinçler

  

842691100000   Kara taşıtlarına monte edilen, yüklenip boşaltılması için hidrolik vinçler

  

84269190           Kara taşıtlarına monte edilen, diğer vinçler

  

842691900000   Kara taşıtlarına monte edilen, diğer vinçler

  

842699               Diğer kaldırıcı makine-cihazlar

  

84269900           Diğer kaldırıcı makine-cihazlar

  

842699001000   Sivil hava taşıtları için diğer kaldırıcı makine ve cihazlar

  

842699009000   Diğer amaçlar için diğer kaldırıcı makine ve cihazlar

  

8427                   Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları

  

842710               Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabalar

  

84271010           Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma

yüksekliği=>1 m.



  

842710100000   Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma

yüksekliği=>1 m.

  

84271090           Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1

m.

  

842710900000   Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1

m.

  

842720               Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları

  

84272011           Arazi forkliftleri ve istifleme arabaları; kaldırma yüksekliği=>1 m.

  

842720110000   Arazi forkliftleri ve istifleme arabaları; kaldırma yüksekliği=>1 m.

  

84272019           Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m.

  

842720190000   Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m.

  

84272090           Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1 m.

  

842720900000   Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1 m.

  

842790               Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları

  

84279000           Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları

  

842790001000   Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları

  

842790009000   Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları

  

8428                   Kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma makinaları (asansörler, yürüyen merdivenler,

konveyörler, teleferikler gibi)

  

842810               Asansörler, skipli yük kaldırıcıları

  

84281020           Elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  

842810201000   Sivil hava taşıtları için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  



842810209011   İnsan taşıma için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  

842810209012   Yük taşıma için elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  

842810209019   Diğer yerlerde kullanılan elektrikli asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  

84281080           Diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  

842810801000   Sivil hava taşıtları için diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  

842810809000   Diğer yerlerde kullanılan diğer asansör ve skipli yük kaldırıcıları

  

842820               Pnömatik elevatörler-konveyörler

  

84282020           Pnömatik elevatörler ve konveyörler; dökme malzeme için

  

842820201000   Pnömatik elevatörler ve konveyörler; dökme malzeme için, sivil hava taşıtlarında kullanılan

  

842820209000   Pnömatik elevatörler ve konveyörler; dökme malzeme için, sivil hava taşıtlarında

kullanılmayan

  

84282080           Pnömatik elevatörler ve konveyörler; diğer malzeme için

  

842820801000   Pnömatik elevatörler ve konveyörler; diğer malzeme için, sivil hava taşıtlarında kullanılan

  

842820809000   Pnömatik elevatörler ve konveyörler; diğer malzeme için, sivil hava taşıtlarında

kullanılmayan

  

842831               Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler

  

84283100           Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler

  

842831000000   Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler

  

842832               Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler

  

84283200           Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler

  

842832000000   Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler

  

842833               Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler



  

84283300           Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler

  

842833001000   Sivil hava taşıtları için sürekli hareketli bantlı tip elevatör ve konveyörler

  

842833009000   Diğer amaçlı sürekli hareketli bantlı tip elevatör ve konveyörler

  

842839               Sürekli hareketli diğer elevatörler, konveyörler

  

84283920           Rulolu veya makaralı konveyörler

  

842839201000   Sivil hava taşıtları için rulolu veya makaralı konveyörler

  

842839209000   Diğer rulolu veya makaralı konveyörler

  

84283990           Sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler

  

842839901000   Sivil hava taşıtları için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler

  

842839909000   Diğer kullanımlar için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler

  

842840               Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

  

84284000           Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

  

842840000000   Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

  

842860               Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları

  

84286000           Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları

  

842860000000   Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları

  

842890               Diğer kaldırma yükleme benzeri işler için makine-cihazlar

  

84289071           Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici

  

842890710000   Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici

  

84289079           Tarımda kullanılmak için özel imal edilmiş diğer yükleyici

  



842890790000   Tarımda kullanılmak için özel imal edilmiş diğer yükleyici

  

84289090           Diğer makina ve cihazlar; kaldırma, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus

  

842890901000   Haddehane için makina ve cihazlar; döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha blokları

için külbütör ve manipulatör

  

842890902000   Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus diğer kaldırma vb. makina ve cihazlar

  

842890909000   Sivil hava taşıtlarında kullanılmayan diğer kaldırma vb.makina ve cihazlar

  

8429                   Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler,

ekskavatörler, yol silindirleri vb

  

842911               Paletli buldozer ve angledozerler

  

84291100           Paletli buldozer ve angledozerler

  

842911000011   Paletli buldozerler

  

842911000012   Paletli angledozerler

  

842919               Paletli olmayan buldozer ve angledozerler

  

84291900           Paletli olmayan buldozer ve angledozerler

  

842919000011   Paletli olmayan buldozerler

  

842919000012   Paletli olmayan angledozerler

  

842920               Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makineler

  

84292000           Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makineler

  

842920000011   Greyderler

  

842920000012   Toprağın tesviyesine mahsus makineler

  

842930               Skreyperler

  

84293000           Skreyperler



  

842930000000   Skreyperler

  

842940               Tokmaklama ile sıkıştırma yapan makineler-yol silindirleri

  

84294010           Vibratörlü yol silindirleri

  

842940100011   Vibratörlü, lastik tekerlekli yol silindirleri

  

842940100019   Vibratörlü, lastik tekerlekli olmayan yol silindirleri

  

84294030           Vibratörlü olmayan yol silindirleri

  

842940300000   Vibratörlü olmayan yol silindirleri

  

84294090           Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler

  

842940900000   Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makineler

  

842951               Önden yüklemeli küreyici-yükleyiciler

  

84295110           Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici yükleyiciler

  

842951101011   Lastik tekerlekli, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyic toprak kazıcılar

  

842951101019   Lastik tekerlekli olmayan, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyici toprak kazıcı

  

842951109011   Lastik tekerlekli, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyicler

  

842951109019   Lastik tekerlekli olmayan, yer altı kazıcı, önden küreyici yükleyiciler

  

84295191           Paletli önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

  

842951910000   Paletli önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

  

84295199           Toprağı kazabilen, önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

  

842951991011   Lastik tekerlekli; toprağı kazabilen, önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

  

842951991019   Lastik tekerlekli olmayan; toprağı kazabilen, önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

  



842951999011   Lastik tekerlekli; önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

  

842951999019   Lastik tekerlekli olmayan; önden yüklemeli küreyici ve yükleyiciler

  

842952               Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler

  

84295210           Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler

  

842952100000   Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler

  

84295290           Kulesi 360 derece dönebilen diğer makine ve cihazlar

  

842952900011   Kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli diğer makine ve cihazlar

  

842952900019   Kulesi 360 derece dönebilen las.tek. olmayan diğer makine ve cihazlar

  

842959               Diğer küreyici, yükleyici, ekskavatörler

  

84295900           Diğer küreyici, yükleyici, ekskavatörler

  

842959001011   Beko loder

  

842959001019   Toprağı kazabilen diğer küreyici yükleyiciler

  

842959009000   Diğer mekanik küreyici, ekskavatör ve küreyici yükleyiciler

  

8430                   Toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, ayırma, seçme makinaları, kazık varyoşları, kar

küreyici ve püskürtücü, vb makine

  

843010               Kazık varyosları ve kazık sökme makineleri

  

84301000           Kazık varyosları ve kazık sökme makineleri

  

843010001000   Kazık varyosları

  

843010002000   Kazık sökme makineleri

  

843020               Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri

  

84302000           Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri

  



843020000011   Kar küreyicileri

  

843020000012   Kar püskürtücüleri

  

843031               Kendinden hareketli kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri

  

84303100           Kendinden hareketli kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri

  

843031000000   Kendinden hareketli kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri

  

843039               Diğer kömür/hava kesicileri ve tünel açma makineleri

  

84303900           Diğer kömür/hava kesicileri ve tünel açma makineleri

  

843039000000   Diğer kömür/hava kesicileri ve tünel açma makineleri

  

843041               Kendinden hareketli delme/sondaj makineleri

  

84304100           Kendinden hareketli delme/sondaj makineleri

  

843041000000   Kendinden hareketli delme/sondaj makineleri

  

843049               Diğer delme/sondaj makineleri

  

84304900           Diğer delme/sondaj makineleri

  

843049000000   Diğer delme/sondaj makineleri

  

843050               Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar

  

84305000           Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar

  

843050000000   Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar

  

843061               Kendinden hareketli olmayan sıkıştırma/basma makine-cihazları

  

84306100           Kendinden hareketli olmayan sıkıştırma/basma makine-cihazları

  

843061000011   Kendinden hareketli olmayan itilen ve çekilen yol silindirleri

  

843061000019   Kendinden hareketli olmayan diğer sıkıştırma makine ve cihazları



  

843069               Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve cihazlar

  

84306900           Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve cihazlar

  

843069000000   Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve cihazlar

  

8431                   Özellikle 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya

elverişli aksam ve parçalar

  

843110               Palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb. aksam, parçaları

  

84311000           Palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb. aksam, parçaları

  

843110000000   Palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb. aksam, parçaları

  

843120               Diğer yük arabalarının aksam, parçaları

  

84312000           Diğer yük arabalarının aksam, parçaları

  

843120001000   Mekanik kaldırma platformlu yük arabalarının aksam; parçaları

  

843120002000   Diğer yük arabalarının aksam; parçaları

  

843120009000   Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabalarının aksam; parçaları

  

843131               Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları

  

84313100           Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları

  

843131000000   Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları

  

843139               Elevatör, konveyör, teleferik, hadde makineleri vb. aksam-parçaları

  

84313900           84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait diğer aksam ve parçalar

  

843139000000   84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait diğer aksam ve parçalar

  

843141               Kovalı, kepçeli, kürekli, kıskaçlı vb. makinelerin aksam parçaları

  

84314100           Kovalı, kepçeli, kürekli, kıskaçlı vb. makinelerin aksam parçaları



  

843141001100   Lastik tekerlekli ve vinçli arabaların kova, kepçe, kürek vb. aksam; parçaları

  

843141001900   Diğer hareketli, vinçli arabaların kova, kepçe, kürek vb. aksam; parçaları

  

843141002100   Yer altı ve diğ.amaç. önden yük. küreyicilerin kova, kepçe vb. aksam; parçaları

  

843141002900   Greyder, buldozer, loder, ekskavatör vb. ait kova, kepçe, vb. aksam; parçalar

  

843141003100   Kazık sökme makinelerine ait kıskaç, kanca vb. aksam; parçalar

  

843141003900   Kazık varyos, kar küreyicileri vb. ait kıskaç, kanca vb. aksam; parçalar

  

843142               Buldozer ve angledozer bıçakları

  

84314200           Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları

  

843142000000   Buldozer ve angledozer bıçakları

  

843143               Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları

  

84314300           Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları

  

843143000000   Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları

  

843149               Ağır iş makinelerinin aksam-parçaları

  

84314920           Diğer ağır iş makinelerinin dökme demir/çelik dökümden aksam/parçaları

  

843149201100   Lastik teker. ve vinçli arabaların dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

843149201900   Diğer hareketli, vinçli arabaların dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

843149202100   Yer altı ve diğ.amaç. önden yük. küreyi.dökme demir/çelik aksam; parçaları

  

843149202300   Yol silindirlerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

843149202900   Greyder, buldozer, loder, eksk. vb.dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

843149203100   Kazık sökme makinelerine ait dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  



843149203900   Kazık varyos, kar küreyiciler vb. dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

84314980           Diğer ağır iş makinelerinin diğer aksam/parçaları

  

843149801100   Lastik tekerlekli ve vinçli yük arabaların diğer aksam; parçaları

  

843149801900   Diğer hareketli vinç, vinçli arabaların diğer aksam; parçaları

  

843149802100   Yer altı ve diğer amaçlı önden yük. küreyicilerin diğer aksam; parçaları

  

843149802500   Yol silindirlerinin diğer aksam; parçaları

  

843149802900   Greyder, buldozer, loder, ekskavatör vb. diğer aksam; parçaları

  

843149803100   Kazık sökme makinelerine ait diğer aksam; parçalar

  

843149803900   Kazık varyosları, kar küreyicileri, kar püskürtücüleri vb. diğer aksam; parçaları

  

8432                   Toprağı hazırlamaya, işlemeye, ekmeye, ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen,

spor sahaları için silindirler

  

843210               Pulluklar

  

84321000           Pulluklar

  

843210000000   Pulluklar

  

843221               Diskli tırmıklar (diskorolar)

  

84322100           Diskli tırmıklar (diskorolar)

  

843221000000   Diskli tırmıklar (diskorolar)

  

843229               Diğer tırmık, kültivatör, ot ayıklama, çapalama makineleri

  

84322910           Skarifikatörler ve kültivatörler

  

843229100011   Skarifikatörler

  

843229100012   Kültivatörler

  



84322930           Tırmıklar (makine ile kullanılanlar)

  

843229300000   Tırmıklar (makine ile kullanılanlar)

  

84322950           Toprak frezeleri (rötovatörler)

  

843229500000   Toprak frezeleri (rötovatörler)

  

84322990           Otları ayıklayan diğer makineler

  

843229900011   Gübreli çapa makineleri

  

843229900019   Diğer çapa makineleri

  

843229900021   Tırmıklı merdaneler

  

843229900029   Diğer merdaneler

  

843229900039   Zrarlı otları ayıklayan diğer makineler

  

843230               Tohum ekme, fidan dikme, fide söküp dikme makineleri

  

84323011           Merkezden tahrikli hassas ekim makineleri

  

843230110011   Merkezden tahrikli mekanik hassas ekim makineleri (mibzer)

  

843230110012   Merkezden tahrikli pnömatik hassas ekim makineleri (mibzer)

  

84323019           Merkezden tahrikli olmayan hassas ekim makineleri

  

843230190000   Merkezden tahrikli olmayan hassas ekim makineleri

  

84323090           Tek dane ve yumru ekim makineleri ve fide ve fidan dikim makineleri

  

843230900011   Tek dane ekim makineleri

  

843230900012   Yumru dikim makineleri

  

843230900013   Fide dikim makineleri

  

843230900014   Fidan dikim makineleri



  

843240               Gübre yayma ve saçma makineleri

  

84324010           Mineral/kimyasal gübreler için gübreleme makine ve cihazları

  

843240100000   Mineral/kimyasal gübreler için gübreleme makine ve cihazları

  

84324090           Diğer gübreler için gübreleme makine ve cihazları

  

843240900000   Diğer gübreler için gübreleme makine ve cihazları

  

843280               Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makine ve cihazlar

  

84328000           Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makine ve cihazlar

  

843280000011   Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler

  

843280000012   Taş parçalarını sökme, toplama makineleri

  

843280000019   Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makine ve cihazlar

  

843290               Tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makinenin aksam, parçası

  

84329000           Tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makinenin aksam, parçası

  

843290000000   Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus makinalar için aksam ve parçalar

  

8433                   Hasat ve harman, çim biçme makinaları ile yumurta ve tarım ürünlerini büyüklüklerine göre

ayıran ve temizleyen makinalar

  

843311               Motorlu çim biçme makineleri

  

84331110           Elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

  

843311100000   Elektrik motorlu, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

  

84331151           Kendinden hareketli, oturaklı, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

  

843311510000   Kendinden hareketli, oturaklı, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

  

84331159           Kendinden hareketli, oturaksız, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları



  

843311590000   Kendinden hareketli, oturaksız, yatay kesicili, çim biçme makine ve cihazları

  

84331190           Kendinden hareketli olmayan, yatay kesicili çim biçme makine ve cihazları

  

843311900000   Kendinden hareketli olmayan, yatay kesicili çim biçme makine ve cihazları

  

843319               Diğer çim biçme makineleri

  

84331910           Elektrik motorlu diğer çim biçme makine ve cihazları

  

843319100000   Elektrik motorlu diğer çim biçme makine ve cihazları

  

84331951           Kendinden hareketli, oturaklı, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve

cihazları

  

843319510000   Kendinden hareketli, oturaklı, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve

cihazları

  

84331959           Kendinden hareketli, oturaksız, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve

cihazları

  

843319590000   Kendinden hareketli, oturaksız, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve

cihazları

  

84331970           Kendinden hareketli olmayan, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve

cihazları

  

843319700000   Kendinden hareketli olmayan, enerji kaynağı elektrik olmayan çim biçme makine ve

cihazları

  

84331990           Motorsuz çim biçme makine ve cihazları

  

843319900000   Motorsuz çim biçme makine ve cihazları

  

843320               Çayır biçme makineleri-traktöre takılan kesme çubukları dahil

  

84332010           Motorlu çayır biçme makineleri

  

843320100000   Motorlu çayır biçme makineleri

  



84332050           Çayır biçme makinaları; Traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş, motorsuz

  

843320500000   Çayır biçme makinaları; Traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş, motorsuz

  

84332090           Diğer şekilde kullanılan diğer çeşit çayır biçme makineleri

  

843320900000   Diğer şekilde kullanılan diğer çeşit çayır biçme makineleri

  

843330               Ot hazırlama makine-cihazları

  

84333000           Ot hazırlama makina ve cihazları

  

843330000000   Ot hazırlama makina ve cihazları

  

843340               Ot, samanı demet, balya yapan makineler

  

84334000           Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus

olanlar dahil)

  

843340000000   Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus

olanlar dahil)

  

843351               Kombine biçerdöverler

  

84335100           Kombine biçerdöverler

  

843351000000   Kombine biçerdöverler

  

843352               Diğer harman makine ve cihazları

  

84335200           Diğer harman makine ve cihazları

  

843352000011   Sap döver harman makineleri

  

843352000019   Diğer harman makine ve cihazları

  

843353               Kök, yumru sökme makineleri

  

84335310           Patates sökme ve hasat makineleri

  

843353100011   Patates sökme makineleri



  

843353100012   Patates hasat makineleri

  

84335330           Pancar baş kesme ve hasat makineleri

  

843353300011   Pancar baş kesme makineleri

  

843353300012   Pancar hasat makineleri

  

84335390           Diğer kök ve yumru sökme makineleri

  

843353900011   Yer fıstığı sökme makineleri

  

843353900012   Yer fıstığı hasat makineleri

  

843353900019   Diğer kök ve yumru sökme makineleri

  

843359               Diğer hasat makineleri

  

84335911           Kendinden hareketli silaj makineleri

  

843359110000   Kendinden hareketli silaj makineleri

  

84335919           Diğer silaj makineleri

  

843359190000   Diğer silaj makineleri

  

84335985           Diğer hasat makina ve cihazları

  

843359850000   Diğer hasat makina ve cihazları

  

843360               Yumurta, meyve vb. ürünleri ayırma, temizleme makine; cihazları

  

84336000           Yumurta, meyve vb. ürünleri ayırma, temizleme makine; cihazları

  

843360000011   Meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar

  

843360000012   Yumurta temizleme ve yıkama makine ve cihazları

  

843360000013   Yumurtaları ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar

  



843360000019   Diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar

  

843390               Hasat makinelerine ait aksam; parçalar

  

84339000           Hasat makinelerine ait aksam; parçalar

  

843390001011   Kombine hasat ve harman makinelerine ait aksam ve parçalar

  

843390001012   Ot ve samanları balyalama makinelerine ait aksam ve parçalar

  

843390002000   Harman makinelerine ait aksam ve parçalar

  

843390009011   Orak makinelerine (biçerlere) ait aksam ve parçalar

  

843390009019   Diğer hasat makinelerine ait aksam ve parçalar

  

8434                   Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar

  

843410               Süt sağma makineleri

  

84341000           Süt sağma makineleri

  

843410000000   Süt sağma makineleri

  

843420               Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar

  

84342000           Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar

  

843420000011   Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)

  

843420000012   Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843420000019   Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar

  

843490               Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam, parçaları

  

84349000           Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam, parçaları

  

843490000000   Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam, parçaları

  

8435                   Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler,fulvarlar

ve benzeri makina ve cihazlar



  

843510               Şarap, meyve suları vb. için kullanılan makine; cihazlar

  

84351000           Şarap, meyve suları vb. için kullanılan makine; cihazlar

  

843510000011   Üzüm sıkma presleri

  

843510000012   Meyve sularını çıkarmaya mahsus presler

  

843510000019   Şarap, meyve suları vb. için kullanılan diğer makine ve cihazlar

  

843590               Şarap, meyve suları vb. makinelere ait aksam; parçalar

  

84359000           Şarap, meyve suları vb. makinelere ait aksam; parçalar

  

843590000000   Şarap, meyve suları vb. makinelere ait aksam; parçalar

  

8436                   Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına, arıcılığa mahsus diğer makina

ve cihazlar, civciv makinaları

  

843610               Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar

  

84361000           Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar

  

843610000000   Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar

  

843621               Civciv çıkartma ve büyütme makine ve cihazları

  

84362100           Civciv çıkartma ve büyütme makine ve cihazları

  

843621000011   Civciv çıkartma makine ve cihazları

  

843621000012   Civciv büyütme makine ve cihazları

  

843629               Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar

  

84362900           Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar

  

843629000011   Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar

  

843629000012   Yumurtaları muayene etmek için mekanik tertibatlı makine ve cihazlar



  

843629000013   Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makine ve cihazlar

  

843629000019   Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar

  

843680               Tarla, bahçe, ormancılık, arıcılık için diğer makine-cihazlar

  

84368010           Ormancılığa mahsus makine ve cihazlar

  

843680100000   Ormancılığa mahsus makine ve cihazlar

  

84368090           Tarla bahçe bakımına,arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar

  

843680900000   Tarla bahçe bakımına,arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar

  

843691               Kümes hayvancılığı/civciv çıkartma makinelerinin aksam, parçaları

  

84369100           Kümes hayvancılığı/civciv çıkartma makinelerinin aksam, parçaları

  

843691000000   Kümes hayvancılığı/civciv çıkartma makinelerinin aksam, parçaları

  

843699               Diğer tarla, bahçe, kümes vb.makine ve cihazların aksam, parçaları

  

84369900           Diğer tarla, bahçe, kümes vb.makine ve cihazların aksam, parçaları

  

843699000011   Hayvan yemlerini hazırlayan makinelerin aksam; parçaları

  

843699000019   Diğer tarla, bahçe, kümes vb.makine ve cihazların aksam; parçaları

  

8437                   Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus

makina ve cihazlar

  

843710               Tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve cihazları

  

84371000           Tohum, hububat veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya

ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

  

843710000000   Tohum, hububat veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya

ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

  

843780               Hububat; baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makine; cihazlar



  

84378000           Hububat; baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makine; cihazlar

  

843780001011   Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

  

843780001012   Kuru baklagillerin öğütülmesi ve işlenmesi için makine ve cihazlar

  

843780001019   Değirmencilikte kullanılmaya mahsus diğer öğütücü makine ve cihazlar

  

843780009000   Değirmencilik dışında kullanılmaya mahsus baklagil veya hububatın öğütülmesi ve

işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

  

843790               Tohum ve tane işleme makinelerinin aksam, parçaları

  

84379000           Tohum ve tane işleme makinelerinin aksam, parçaları

  

843790001000   Aksam ve parçalar; hububatın/kuru baklagilin temiz., ayıkl. vs. için makine ve cihazlar için

  

843790009011   Vals topları

  

843790009019   Aksam ve parçalar; değirmencilik dışında kull.mahsus baklagil veya hububatı öğüten,

işleyen makine ve cihazlar için

  

8438                   Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve

cihazlar

  

843810               Ekmek, pasta, bisküvi, makarna vb. imali için makine-cihazlar

  

84381010           Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843810100000   Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus makine ve cihazlar

  

84381090           Makarna/benzerlerinin imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843810900000   Makarna/benzerlerinin imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843820               Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve cihazlar

  

84382000           Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve cihazlar

  

843820000000   Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve cihazlar



  

843830               Şeker imaline mahsus makine ve cihazlar

  

84383000           Şeker imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843830000000   Şeker imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843840               Biracılığa mahsus makine ve cihazlar

  

84384000           Biracılığa mahsus makine ve cihazlar

  

843840000000   Biracılığa mahsus makine ve cihazlar

  

843850               Etleri/kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar

  

84385000           Etleri/kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar

  

843850000000   Etleri/kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar

  

843860               Sebze, meyve ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar

  

84386000           Sebze, meyve ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar

  

843860000011   Patates soyma makine ve cihazları

  

843860000012   Meyve ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar

  

843860000013   Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar

  

843880               Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan diğer makine-cihazlar

  

84388010           Çay yapraklarını/kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makine ve cihazlar

  

843880101000   Çay yapraklarını kesen/kıvıran makine

  

843880109000   Kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makine ve cihazlar

  

84388091           İçeceklerin hazırlanmasına/imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843880910000   İçeceklerin hazırlanmasına/imaline mahsus makine ve cihazlar

  



84388099           Yiyecek/içecek hazırlanmasında kullanılan makine ve cihazlar

  

843880991000   Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makine ve cihazlar

  

843880999011   Balıkları/kabuklu deniz hayvanlarını hazırlayan makine ve cihazlar

  

843880999019   Yiyecek/içecek hazırlanmasında kullanılan diğer makine ve cihazlar

  

843890               Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının aksam, parçaları

  

84389000           Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının aksam, parçaları

  

843890001000   Kahve, çay, portakal işleyen makine; cihazların aksam; parçaları

  

843890009011   Biracılığa ait makine ve cihazların aksam ve parçaları

  

843890009012   Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının kalıpları

  

843890009019   Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının diğer aksam ve parçaları

  

8439                   Kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve

cihazlar

  

843910               Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar

  

84391000           Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843910000011   Kağıt hamuru ham maddesi hazırlamak için makine ve cihazlar

  

843910000012   Kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843920               Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar

  

84392000           Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843920000000   Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843930               Kağıt/kartonların finisajına mahsus makine ve cihazlar

  

84393000           Kağıt/kartonların finisajına mahsus makine ve cihazlar

  



843930000000   Kağıt/kartonların finisajına mahsus makine ve cihazlar

  

843991               Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline için makine, cihazın aksamı

  

84399100           Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve cihazlara ait aksam ve

parçalar

  

843991000000   Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve cihazlara ait aksam ve

parçalar

  

843999               Kağıt/karton finisaj makine ve cihazın aksam-parçaları

  

84399900           Kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar için aksam ve parçalar

  

843999000000   Kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar için aksam ve parçalar

  

8440                   Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar

  

844010               Forma, kağıt dikme, cilt yapma makine-cihazları

  

84401010           Kağıt katlama makineleri

  

844010100000   Kağıt katlama makineleri

  

84401020           Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makine ve cihazlar

  

844010200000   Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makine ve cihazlar

  

84401030           İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirme makine ve cihazlar

  

844010300011   Kağıt ve formaları iplikle dikmeye mahsus makine ve cihazlar

  

844010300012   Kağıt ve formaları tel ile dikmeye mahsus makine ve cihazlar

  

844010300013   Kağıt ve formaları tel zımba ile birleştirmeye mahsus makine ve cihazlar

  

84401040           Dikişsiz/soğuk/sıcak tutkal ile birleştirme makine ve cihazları

  

844010400011   Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makine ve cihazlar

  

844010400019   Diğer dikişsiz birleştirme makine ve cihazları



  

84401090           Diğer kağıt ve forma makine ve cihazları

  

844010900011   Sırt, kapak yapma makine ve cihazları

  

844010900012   Kapak takma makine ve cihazları

  

844010900013   Entegre cilt makine ve cihazları

  

844010900019   Diğer kağıt ve forma makine ve cihazları

  

844090               Forma, kağıt dikme, cilt makine ve cihazlarının aksam, parçaları

  

84409000           Forma, kağıt dikme, cilt makine ve cihazlarının aksam, parçaları

  

844090000000   Forma, kağıt dikme, cilt makine ve cihazlarının aksam, parçaları

  

8441                   Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine ve cihazlar

  

844110               Kağıt/karton kesme makineleri

  

84411010           Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar sarma makineleri

  

844110100000   Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar sarma makineleri

  

84411020           Boyuna/enine kağıt kesme makineleri

  

844110200000   Boyuna/enine kağıt kesme makineleri

  

84411030           Düz giyotinler

  

844110301000   Fotoğrafçılıkta kullanılan düz giyotinler

  

844110309000   Diğer düz giyotinler (kağıtlar için)

  

84411070           Diğer kağıt kesme makinaları

  

844110701000   Kağıt kesme makinaları; fotoğrafçılıkta kullanılanlar

  

844110709000   Kağıt kesme makinaları; fotoğrafçılık duşında kullanılanlar

  



844120               Torba kese kağıdı/zarf yapmaya mahsus makineler

  

84412000           Torba kese kağıdı/zarf yapmaya mahsus makineler

  

844120000011   Zarf imaline mahsus makineler

  

844120000019   Torba, kese kağıdı yapmaya mahsus makinalar

  

844130               Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler

  

84413000           Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler

  

844130000000   Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler

  

844140               Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler

  

84414000           Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler

  

844140000000   Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler

  

844180               Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

  

84418000           Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

  

844180000011   Parafinli kağıt ve kartondan bardak, tabak vb. imal eden makineler

  

844180000012   Zımbalı delik açma (perforaj) makineleri

  

844180000019   Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

  

844190               Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen makine, cihaz aksamı, parçası

  

84419010           Kesme makinelerinin aksam, parçaları

  

844190101100   Fotoğrafçılıkta kullanılan giyotinlerin aksam ve parçaları

  

844190101900   Diğer giyotinlerin aksam ve parçaları

  

844190109000   Diğer kesme makinelerinin aksam ve parçaları

  

84419090           Diğer kağıt hamuru, karton, kağıt kesme makinesinin aksam ve parçaları



  

844190900000   Diğer kağıt hamuru, karton, kağıt kesme makinesinin aksam ve parçaları

  

8442                   Matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve tabedici unsurlar ve

bunları hazırlayan makinalar

  

844230               Matbaa levha, silindir ve tabedici unsurları hazırlayan makina, cihazlar

  

84423010           Foto dizgi makinaları

  

844230100000   Foto dizgi makinaları

  

84423091           Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus olan alet ve cihazlar

  

844230910000   Matbaa harflerini eritmeye, dökmeye ve dizmeye mahsus olan alet ve cihazlar

  

84423099           Matbaa malzemeleri; litoğrafya taşları

  

844230991000   Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar

  

844230999011   Film matrisleri

  

844230999012   Yazı program matrisleri

  

844230999019   Diğer matbaa malzemeleri; litoğrafya taşları

  

844240               Dizgi makineleri, matrisler, klişecilik vb. için aksam; parçalar

  

84424000           Dizgi makineleri, matrisler, klişecilik vb. için aksam ve parçalar

  

844240000000   Dizgi makineleri, matrisler, klişecilik vb. için aksam ve parçalar

  

844250               Matbaa levha, silindir ve diğer tabedici unsurlar

  

84425020           Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; üzerinde basılacak görüntü olanlar

  

844250200000   Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; üzerinde basılacak görüntü olanlar

  

84425080           Diğer tabedici unsurlar

  

844250800000   Diğer tabedici unsurlar



  

8443                   Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam, parça ve

aksesuarları

  

844311               Ofset baskı yapan makina, bobin halinde kağıda baskı yapan

  

84431100           Ofset baskı yapan makina, bobin halinde kağıda baskı yapan

  

844311000000   Ofset baskı yapan makina, bobin halinde kağıda baskı yapan

  

844312               Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

  

84431200           Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

  

844312000000   Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

  

844313               Ofset baskı yapan diğer makinalar, kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

  

84431310           Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina; kullanılmış, kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

  

844313100000   Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina; kullanılmış, kağıt ebadı <= 22 x 36 cm.

  

84431331           Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağıt boyutu <= 52 x 74 cm)

  

844313310000   Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağıt boyutu <= 52 x 74 cm)

  

84431335           Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; 52x74cm < kağıt boyutu =<

74x107cm)

  

844313350000   Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; 52x74cm < kağıt boyutu =<

74x107cm)

  

84431339           Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağı boyutu: >74x107cm)

  

844313390000   Tabaka kağıda ofset baskı yapan diğer makina (yeni; kağı boyutu: >74x107cm)

  

84431390           Tabaka dışındaki kağıtlara baskı yapan ofset baskı makinaları

  

844313900000   Tabaka dışındaki kağıtlara baskı yapan ofset baskı makinaları

  

844314               Tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan) (fleksografik baskı

yapanlar hariç)



  

84431400           Tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan) (fleksografik baskı

yapanlar hariç)

  

844314000000   Tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan) (fleksografik baskı

yapanlar hariç)

  

844315               Tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan hariç) (fleksografik

baskı yapanlar hariç)

  

84431500           Tipografik baskı yapan makina (bobin halindeki kağıda baskı yapan hariç) (fleksografik

baskı yapanlar hariç)

  

844315000011   Tipografik baskı yapan pedallı tipo makinaları

  

844315000012   Tipografik baskı yapan silindir kazanlı tipo makinaları

  

844315000019   Tipografik baskı yapan diğer baskı makinaları

  

844316               Fleksografik baskı yapan makinalar

  

84431600           Fleksografik baskı yapan makinalar

  

844316000000   Fleksografik baskı yapan makinalar

  

844317               Gravür baskı (tifdruk) yapan makina

  

84431700           Gravür baskı (tifdruk) yapan makina

  

844317000000   Gravür baskı (tifdruk) yapan makina

  

844319               Diğer ofset baskı yapan makine-cihazlar

  

84431920           Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makina ve cihazlar

  

844319200000   Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makina ve cihazlar

  

84431940           Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar

  

844319400000   Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar

  



84431970           Diğer ofset baskı yapan makine-cihazlar

  

844319701000   Rotatif baskı makinaları

  

844319709011   Serigrafi baskı makinaları

  

844319709019   Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus diğer

makinalar

  

844331               Baskı, kopya/faks geçiş fonksiyonunun >2 yapan, otomatik bilgi işleme bağlanan makina

  

84433120           Ana fonksiyonu sayısal kopyalama olan,orjinali tarayan ve kopyayı elektrostatik baskı

cihazı vasıtasıyla basan makinalar

  

844331200000   Ana fonksiyonu sayısal kopyalama olan,orjinali tarayan ve kopyayı elektrostatik baskı

cihazı vasıtasıyla basan makinalar

  

84433180           Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan makinalar;

bilgiişlem/networke bağlanabilen

  

844331800000   Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan makinalar;

bilgiişlem/networke bağlanabilen

  

844332               Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen makinalar

  

84433210           Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen yazıcılar

  

844332101000   Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen ink jet tipi yazıcılar

  

844332102000   Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen sivil hava taşıtı için yazıcı

  

844332109011   Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen matris tipi yazıcılar

  

844332109012   Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen lazer tipi yazıcılar

  

844332109013   Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen satır yazıcılar

  

844332109019   Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen diğer yazıcılar

  

84433230           Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen faks makinaları

  



844332300000   Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen faks makinaları

  

84433291           Orjinali tarayarak kopya fonksiyonu olan/kopyayı elektrostatik baskı cihazı ile basan

makina

  

844332910000   Orjinali tarayarak kopya fonksiyonu olan/kopyayı elektrostatik baskı cihazı ile basan

makina

  

84433293           Optik sistem ile mücehhez, kopyalama fonksiyonu olan diğer makina

  

844332930000   Optik sistem ile mücehhez, kopyalama fonksiyonu olan diğer makina

  

84433299           Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen diğer makinalar

  

844332990000   Otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen diğer makinalar

  

844339               Diğer baskı, kopyalama ve faks makinalarının diğerleri

  

84433910           Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı ile

basan makina

  

844339100000   Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı ile

basan makina

  

84433931           Diğer kopyalama makinası; optik sistemle mücehhez olan

  

844339310000   Diğer kopyalama makinası; optik sistemle mücehhez olan

  

84433939           Diğer kopyalama makinası; diğer sistemle mücehhez olan

  

844339390000   Diğer kopyalama makinası; diğer sistemle mücehhez olan

  

84433990           Diğer baskı, kopyalama ve faks makinalarının diğerleri

  

844339900000   Diğer baskı, kopyalama ve faks makinalarının diğerleri

  

844391               Matbaa levha, silindir ve tabedici unsurları hazırlayan makina kullanılan aksam, parça

  

84439110           Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar ın aksam, parçası

  

844391100000   Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar ın aksam, parçası



  

84439191           Dökme demir/çelikten; baskı yapan makinanın aksam, parçası

  

844391911000   Dökme demir/çelikten; dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapan makinanın aksam,

parçası

  

844391919000   Dökme demir/çelikten; diğer baskı yapan makinanın aksam, parçası

  

84439199           Diğerlerinden; baskı yapan makinanın aksam, parçası

  

844391991000   Ddokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam,

parçası

  

844391999000   Baskı yapan diğer makinaların diğer maddelerden aksam, parçası

  

844399               Baskı makinalarının diğer maddelerden aksam, parçası

  

84439910           Baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

  

844399100000   Baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

  

84439990           Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam, parçası

  

844399901000   Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait aksam ve parçalar

  

844399902000   Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait aksam ve

parçalar

  

844399909000   Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam, parçası

  

8444                   Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi

vb için makina ve cihazlar

  

844400               Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler

  

84440010           Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar

  

844400100000   Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar

  

84440090           Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları

  



844400900000   Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları

  

8445                   Dokumaya elverişli elyafın hazırlanması, eğirme, katlama, bükme ve ipliklerin

hazırlanmasına mahsus makinalar

  

844511               Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)

  

84451100           Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)

  

844511000000   Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)

  

844512               Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)

  

84451200           Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)

  

844512000000   Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)

  

844513               Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler

  

84451300           Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler

  

844513000000   Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler

  

844519               Dokumaya elverişli maddelerin hazırlanmasına mahsus makineler

  

84451900           Dokumaya elverişli maddelerin hazırlanmasına mahsus makineler

  

844519001000   Saw - gin çırçır makineleri

  

844519009011   Açma makineleri

  

844519009012   Ovalama makineleri (finisör)

  

844519009013   Kıvırcıklaştırma makineleri

  

844519009014   Karde makinesi artığını tekrar homojen şerit haline sokan makine ve cihazlar

  

844519009019   Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus diğer makineler

  

844520               Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler

  



84452000           Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler

  

844520000011   Open - end eğirme makinaları

  

844520000012   Ring eğirme makineleri

  

844520000019   Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus diğer makineler

  

844530               Dokumaya elverişli lifleri katlama-bükme makineleri

  

84453000           Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar

  

844530000000   Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar

  

844540               Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus makineler

  

84454000           Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus makineler

  

844540000011   Masura sıyırma makineleri

  

844540000012   Masura sarıcılar (atkı aktarma makineleri)

  

844540000019   Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus diğer makineler

  

844590               Tekstil elyafının hazırlanmasına mahsus diğer makineler

  

84459000           Tekstil elyafının hazırlanmasına mahsus diğer makineler

  

844590000011   Çözgü makineleri

  

844590000012   Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makineleri

  

844590000013   Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına geçirmeye mahsus

cihazlar (tahar makinaları)

  

844590000014   Dokuma tezgahında çözgü ipliklerini birbirine bağlayan cihazlar

  

844590000019   Dokumaya elverişli iplik üretimine mahsus diğer makine ve cihazlar

  

8446                   Dokuma makinaları (tezgahlar)

  



844610               Dokuma makineleri; kumaş genişliği< 30 cm.

  

84461000           Dokuma makinalari (tezgahları); kumaş genişliği=< 30 cm.

  

844610000000   Dokuma makinalari (tezgahları); kumaş genişliği=< 30 cm.

  

844621               Dokuma makinesi (motorlu, mekikli); kumaş genişliği>30cm.

  

84462100           Dokuma makinesi (tezgahlar); motorlu, mekikli, kumaş genişliği>30cm.

  

844621000000   Dokuma makinesi (tezgahlar); motorlu, mekikli, kumaş genişliği>30cm.

  

844629               Dokuma makinesi (motorsuz, mekikli); kumaş genişliği>30cm.

  

84462900           Dokuma makinesi (tezgahlar); motorsuz, mekikli, kumaş genişliği>30cm.

  

844629000000   Dokuma makinesi (tezgahlar); motorsuz, mekikli, kumaş genişliği>30cm.

  

844630               Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği< 30 cm.

  

84463000           Dokuma makineleri (tezgahlar); mekiksiz, kumaş genişliği> 30 cm.

  

844630000000   Dokuma makineleri (tezgahlar); mekiksiz, kumaş genişliği> 30 cm.

  

8447                   Örgü, dikiş, trikotaj ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, file imali, püskül vb için

makina ve cihazlar

  

844711               Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı=<165mm

  

84471100           Yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm

  

844711000011   Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm

  

844711000012   Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm

  

844712               Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı>165mm

  

84471200           Yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm

  

844712000011   Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm

  



844712000012   Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm

  

844720               Düz örgü tezgahları, dikiş-trikotaj makineleri

  

84472020           Çözgülü örgü makineleri (raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makineleri

  

844720200011   Ev tipi düz örgü makineleri

  

844720200012   Sanayi tipi düz örgü makineleri

  

844720200013   Ev tipi dikiş-trikotaj makineleri

  

844720200014   Sanayi tipi dikiş-trikotaj makineleri

  

84472080           Diğer çözgülü örgü makineleri

  

844720800000   Diğer çözgülü örgü makineleri

  

844790               Diğer örgü, gipür, tül, dantela vb. imali için makine ve cihazlar

  

84479000           Diğer örgü, gipür, tül, dantela vb. imali için makine ve cihazlar

  

844790000011   İşleme makineleri

  

844790000012   Şerit ve kaytan yapan makineler

  

844790000019   İplik ,tül,dantela,file,püskül,ponpon imaline mahsus diğer makina ve cihazlar

  

8448                   Tekstil makinaları için yardımcı makine, cihaz ve aksam-parçalar (jakard, mekik, tarak,

üretme memeleri, platin, tığ vb)

  

844811               Ratiyer ve jakard; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici makineler

  

84481100           Ratiyer ve jakard; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici makineler

  

844811000000   Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici

makinalar

  

844819               Diğer tekstil makineleri için yardımcı cihazlar

  

84481900           Diğer tekstil makineleri için yardımcı cihazlar



  

844819001000   Dokumaya elverişli iplikleri eğiren makineler için yardımcı makineler

  

844819009000   Diğer yardımcı makina ve cihazlar (tarife 8444, 8445, 8446,8447'deki makinalar için)

  

844820               Dokuma maddelerinden lif üreten, dokuyan, kesen makinelerin aksamı

  

84482000           Dokuma maddelerinden lif üreten, dokuyan, kesen makinelerin aksamı

  

844820000011   Ekstrüzyon vb. makinelerin üretme memeleri

  

844820000019   Ekstrüzyon vb. makinelerin diğer parçaları

  

844831               Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin kard garnitürü

  

84483100           Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin kard garnitürü

  

844831000000   Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin kard garnitürü

  

844832               Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin diğer aksam, parçaları

  

84483200           Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait aksam, parça ve aksesuar

(kard garnitürü hariç)

  

844832000000   Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait aksam, parça ve aksesuar

(kard garnitürü hariç)

  

844833               Lifleri hazırlayan, iplik üreten makinenin iği, kelebeği, bileziği

  

84483300           İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler; iplik makinaları için

  

844833000000   İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler; iplik makinaları için

  

844839               Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için aksam; parçalar

  

84483900           Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için aksam; parçalar

  

844839000011   Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için naylon kopçalar

  

844839000012   Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için metal kopçalar

  



844839000019   Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için diğer aksam; parçalar

  

844842               Dokuma makinelerine mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri

  

84484200           Dokuma makinelerine mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri

  

844842000000   Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri

  

844849               Dokuma makineleri/yardımcı makinelerinin aksam, parçaları

  

84484900           Dokuma makineleri/yardımcı makinelerinin aksam, parçaları

  

844849000000   Dokuma makinalarına yardımcı makinalarının diğer aksam, parça ve kasesuarları

  

844851               Örgü makinelerine ait platin, iğne, ilmik oluşturan diğer eşya

  

84485110           Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan platinler

  

844851100000   Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan platinler

  

84485190           İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan eşyalar

  

844851900011   Örgü makinelerine ait iğneler

  

844851900019   İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan diğer eşyalar

  

844859               Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan aksam; parçalar

  

84485900           Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan aksam; parçalar

  

844859000011   Örgü ve haşıl makinelerine ait taraklar

  

844859000012   Konik örgü çapraz taraklar

  

844859000019   Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan diğer aksam; parçalar

  

8449                   Keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar;

şapka kalıpları

  

844900               Keçe, mensucat imal makinelerinin aksam, parçaları

  



84490000           Keçe, mensucat imal makinelerinin aksam, parçaları

  

844900001000   Keçe/dokunmamış mensucat imal,finisaj makineleri;

tamamlanmış/tamamlanmamış(keçeden şapka dahil); şapka kalıpları

  

844900009000   Keçe/dokunmamış mensucat imal,finisaj makinelerinin aksam ve parçaları

  

8450                   Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar

dahil)

  

845011               Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri-kapasitesi=<10 kg

  

84501111           Önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap=<6 kg.

  

845011110000   Önden yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap=<6 kg.

  

84501119           Üstten yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap=<6 kg.

  

845011190000   Üstten yüklemeli tam otomatik çamaşır makinesi; kuru çam.kap=<6 kg.

  

84501190           Otomatik çamaşır makinesi; 6 kg.<kuru çam.kap=<10 kg.

  

845011900000   Otomatik çamaşır makinesi; 6 kg.<kuru çam.kap=<10 kg.

  

845012               Diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru çam.kap.<10 kg.

  

84501200           Diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru çam.kap.=<10 kg.

  

845012000000   Diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru çam.kap.=<10 kg.

  

845019               Diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.<10 kg.

  

84501900           Diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.<10 kg.

  

845019000011   Elektrikli diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.=<10 kg.

  

845019000019   Elektriksiz diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.=<10 kg.

  

845020               Çamaşır makineleri; kuru çam. kap.>10 kg.

  

84502000           Çamaşır makineleri; kuru çam. kap.>10 kg.



  

845020000000   Çamaşır makineleri; kuru çam. kap.>10 kg.

  

845090               Çamaşır makinelerine ait aksam; parçalar

  

84509000           Çamaşır makinelerine ait aksam; parçalar

  

845090000000   Çamaşır makinelerine ait aksam; parçalar

  

8451                   Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi,

sarılması, katlanması vb için makinalar

  

845110               Kuru temizleme makineleri

  

84511000           Kuru temizleme makineleri

  

845110000000   Kuru temizleme makineleri

  

845121               Kurutma makineleri kuru çamaşır kap.<10 kg.

  

84512100           Kurutma makinaları; çamaşır kapasitesi<=10Kg

  

845121000011   Kurutma makinaları; çamaşır kapasitesi<=10Kg, evlerde kullanılan

  

845121000019   Kurutma makinaları; çamaşır kapasitesi<=10Kg, evl dışında kullanılan

  

845129               Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg.

  

84512900           Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg.

  

845129000000   Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg.

  

845130               Ütü makineleri-presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

  

84513000           Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

  

845130000000   Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

  

845140               Yıkama, ağartma/boyama makineleri

  

84514000           Yıkama, ağartma/boyama makineleri



  

845140000011   Tekstil sektöründe kullanılan yıkama makinaları

  

845140000012   Tekstil sektöründe kullanılan ağartma makinaları

  

845140000013   Tekstil sektöründe kullanılan boyama makinaları

  

845150               Mensucatı top halinde sarma, açma, katlama, kesmeye mahsus makineler

  

84515000           Mensucatı top halinde sarma, açma, katlama, kesmeye mahsus makineler

  

845150000011   Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makineler

  

845150000012   Mensucatı şekilli kesmeye makineler

  

845150000019   Mensucatı açmaya, katlamaya, kesmeye mahsus makineler

  

845180               Mensucatın apresi, finisajı, emdirilmesi vb. için makineler

  

84518010           Linoleum vb. imalatında mensucat vb. pasta kaplama makineleri

  

845180100000   Linoleum vb. imalatında mensucat vb. pasta kaplama makineleri

  

84518030           Apre ve finisaj makineleri

  

845180300000   Apre ve finisaj makineleri

  

84518080           Mensucatlar için diğer makineler

  

845180800000   Diğer dokuma, iplik makinaları

  

845190               Dokumaları yıkama, kurutma, ütüleme makinelerinin aksam, parçası

  

84519000           Dokumaları yıkama, kurutma, ütüleme makinelerinin aksam, parçası

  

845190000011   Ütü ve pres makinelerinin aksam ve parçaları

  

845190000012   Kuru temizleme makinelerinin aksam ve parçaları

  

845190000019   Diğer mensucat makinelerinin aksam ve parçaları

  



8452                   Dikiş makinaları, dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar ve dikiş

makinalarının iğneleri

  

845210               Ev tipi dikiş makineleri

  

84521011           Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; birim değeri

>65 euro

  

845210110000   Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; birim değeri

>65 euro

  

84521019           Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; diğerleri

  

845210190000   Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; diğerleri

  

84521090           Diğer dikiş makineleri ve başları

  

845210900011   Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makineleri ve başları

  

845210900012   Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makineleri ve başları

  

845221               Otomatik üniteli dikiş makineleri

  

84522100           Otomatik üniteli dikiş makineleri

  

845221000000   Otomatik üniteli dikiş makineleri

  

845229               Diğer dikiş makineleri

  

84522900           Diğer dikiş makineleri

  

845229000000   Diğer dikiş makineleri

  

845230               Dikiş makineleri iğneleri

  

84523000           Dikiş makinaları iğneleri

  

845230000000   Dikiş makinaları iğneleri

  

845290               Dikiş makinalarının mobilya, tabla, mahfaza ve diğer aksam ve parçaları

  



84529000           Dikiş makinalarının mobilya, tabla, mahfaza ve diğer aksam ve parçaları

  

845290001000   Dikiş makinaları için mobiIya, tabla ve mahfazalar

  

845290009000   Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları

  

8453                   Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, ayakkabı imaline-

tamirine mahsus makina ve cihazlar

  

845310               Post, deri, köselelerin hazırlanması/işlenmesi için makine ve cihazlar

  

84531000           Post, deri, köselelerin hazırlanması/dabaklanması/işlenmesi için makine ve cihazlar

  

845310000000   Post, deri, köselelerin hazırlanması/dabaklanması/işlenmesi için makine ve cihazlar

  

845320               Ayakkabı imaline/tamirine mahsus makine ve cihazlar

  

84532000           Ayakkabı imaline/tamirine mahsus makine ve cihazlar

  

845320000000   Ayakkabı imaline/tamirine mahsus makine ve cihazlar

  

845380               Post, deri, köselenin hazırlanması için diğer makine ve cihazlar

  

84538000           Deri, köseleden diğer eşyanın imaline/tamirine mahsus diğer makine ve cihazlar

  

845380000000   Deri, köseleden diğer eşyanın imaline/tamirine mahsus diğer makine ve cihazlar

  

845390               Post, deri, kösele makinelerinin aksam, parçaları

  

84539000           Post, deri, kösele makinelerinin aksam, parçaları

  

845390000000   Post, deri, kösele makinelerinin aksam, parçaları

  

8454                   Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe

kalıpları ve döküm makinaları

  

845410               Tav ocakları

  

84541000           Tav ocakları

  

845410000000   Tav ocakları



  

845420               Külçe kalıpları ve döküm potaları

  

84542000           Külçe kalıpları ve döküm potaları

  

845420000000   Külçe kalıpları ve döküm potaları

  

845430               Döküm makineleri

  

84543010           Basınçlı döküm makineleri

  

845430100000   Basınçlı döküm makineleri

  

84543090           Diğer döküm makineleri

  

845430900000   Diğer döküm makineleri

  

845490               Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları aksam-parçaları

  

84549000           Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları aksam-parçaları

  

845490000011   Tav ocaklarına ait aksam ve parçalar

  

845490000019   Külçe kalıpları, döküm potaları, döküm makinelerine ait aksam ve parçalar

  

8455                   Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri

  

845510               Boru imaline mahsus hadde makineleri

  

84551000           Boru imaline mahsus hadde makineleri

  

845510000000   Boru imaline mahsus hadde makineleri

  

845521               Sıcak hadde makineleri ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makineleri

  

84552100           Sıcak hadde makineleri ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makineleri

  

845521000011   Blum, kütük vb. için silindirleri oluklu hadde makineleri(Sıcak ve kombine haldeki sıcak ve

soğuk hadde)

  

845521000012   Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makineleri(Sıcak ve kombine haldeki sıcak

ve soğuk hadde)



  

845521000019   Diğer sıcak ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makineleri

  

845522               Soğuk hadde makineleri

  

84552200           Soğuk hadde makineleri

  

845522000000   Soğuk hadde makineleri

  

845530               Hadde silindirleri

  

84553010           Dökme demirden hadde silindirleri

  

845530100000   Dökme demirden hadde silindirleri

  

84553031           Döv.çelik. sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri

  

845530310000   Döv.çelik. sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri

  

84553039           Dövülmüş çelikten soğuk hadde iş silindirleri

  

845530390000   Dövülmüş çelikten soğuk hadde iş silindirleri

  

84553090           Dökülmüş/kalıplanmış çelikten hadde silindirleri

  

845530900000   Dökülmüş/kalıplanmış çelikten hadde silindirleri

  

845590               Metalleri haddeleme makinelerinin aksam, parçaları

  

84559000           Metalleri haddeleme makinelerinin aksam ve parçaları

  

845590000000   Metalleri haddeleme makinelerinin aksam ve parçaları

  

8456                   Maddelerin aşındırılarak, lazerle, foton, ultrasonik,diğer ışınlarla vb yöntemlerle

işlenmesine mahsus makina ve aletler

  

845610               Lazerle, fotonla/diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar

  

84561000           Lazerle, fotonla/diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar

  

845610001000   Metalleri/metal karbürleri lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makina



  

845610002000   Taş, seramik, beton, amyantlı çimento vb diğer minerali lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle

işleyen makina

  

845610003000   Ağaç, mantar, kemik, ebonit,suni plastikvb.sert plastiği lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle

işleyen makina

  

845610009000   Diğer maddeleri, lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makina

  

845620               Ultrasonik yöntemi ile çalışan makineler

  

84562000           Ultrasonik yöntemi ile çalışan makineler

  

845620001000   Metalleri/metal karbürleri ultrasonik yöntemle işleyen makineler

  

845620002000   Taş, seramik,beton, amyantlı çimento vb. mineralleri ultrasonik yöntemle işleyen makineler

  

845620009000   Diğer maddeleri ultrasonik yöntemle işleyen makineler

  

845630               Elektro-erozyon yöntemiyle çalışan işleme makineleri

  

84563011           Elektro; erezyon yöntemi ile çalışan sayısal kontrollü tel kesme

  

845630110000   Elektro-erezyon yöntemi ile çalışan sayısal kontrollü tel kesme makinaları

  

84563019           Maddeleri sayısal kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler

  

845630191000   Metal/metal karbürleri sayısal kontr.elektro; erezyon yönt. işleyen makineler

  

845630192000   Taş, seramik, beton ,amyantlı çimento vb.sayısal kontr.elektro; erezyon yönt.işleyen

makineler

  

845630199000   Diğer maddeleri sayısal kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler

  

84563090           Maddeleri diğer kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler

  

845630901000   Metal/metal karbürleri diğer kontr.elektro; erezyon yönt. işleyen makineler

  

845630902000   Taş, seramik, beton ,amyantlı çimento vb.diğer kontr.elektro; erezyon yönt.işleyen

makineler

  



845630909000   Diğer maddeleri diğer kontr.elektro; erezyon yöntemiyle işleyen makineler

  

845690               Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus diğer makina

  

84569020           Su jeti kesme makinaları

  

845690200000   Su jeti kesme makinaları

  

84569080           Lazer, foton veya diğer ışınla aşındırma yolu ile iş gören diğer makinalar

  

845690801000   Lazer, foton veya diğer ışınla taş, seramik, beton, amyantlı çimento vb. mineral maddelerin

işlenmesine mahsus makinalar

  

845690809000   Lazer, foton veya diğer ışınla aşındırma yolu ile iş gören diğer makinalar

  

8457                   Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu

transfer tezgahları

  

845710               Metal işleme merkezleri

  

84571010           Metal işlemeye mahsus yatay işleme merkezleri

  

845710100000   Metal işlemeye mahsus yatay işleme merkezleri

  

84571090           Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri

  

845710900000   Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri

  

845720               Metal işlemeye mahsus tek istasyonlu tezgahlar

  

84572000           Metal işlemeye mahsus tek istasyonlu tezgahlar

  

845720000000   Metal işlemeye mahsus tek istasyonlu tezgahlar

  

845730               Çok istasyonlu transfer tezgahları

  

84573010           Nümerik kontrollü çok istasyonlu trasfer tezgahları

  

845730100000   Nümerik kontrollü çok istasyonlu transfer tezgahları

  

84573090           Diğer çok istasyonlu transfer tezgahları



  

845730900000   Diğer çok istasyonlu transfer tezgahları

  

8458                   Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)

  

845811               Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgahları-metal işleyen

  

84581120           Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri

  

845811200000   Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri

  

84581141           Nümerik kontrollü tek milli otomatik yatay torna tezgahları

  

845811410000   Nümerik kontrollü tek milli otomatik yatay torna tezgahları

  

84581149           Nümerik kontrollü çok milli otomatik yatay torna tezgahları

  

845811490000   Nümerik kontrollü çok milli otomatik yatay torna tezgahları

  

84581180           Nümerik kontrollü yatay diğer metal işleyen torna tezgahları

  

845811800011   Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay alın torna tezgahları

  

845811800012   Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay bandaj torna tezgahları

  

845811800013   Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay eksantrik torna tezgahları

  

845811800014   Nümerik kontrollü, metaller için yatay torna tezgahları; tek milli çubuk ve ayna otomatları

(parça devri hareketi ile)

  

845811800015   Nümerik kontrollü metal için yatay torna tezgahları;Çok milli çubuk ve ayna otomatları

(parça devri hareketi ile)

  

845811800016   Nümerik kontrollü metal için yatay torna tezgahları; torna otomatları (takım devri hareketi

ile)

  

845811800019   Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay diğer metal işleyen torna tezgahları

  

845819               Diğer yatay torna tezgahları-metal işleyen

  

84581900           Metal işlemeye mahsus diğer torna tezgahları



  

845819000000   Metal işlemeye mahsus diğer torna tezgahları

  

845891               Sayısal kontrollü diğer torna tezgahları

  

84589120           Nümerik kontrollü diğer tornalama merkezleri

  

845891200000   Nümerik kontrollü diğer tornalama merkezleri

  

84589180           Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları

  

845891800000   Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları

  

845899               Nümerik kontrollü olmayan diğer torna tezgahları

  

84589900           Nümerik kontrollü olmayan diğer torna tezgahları

  

845899000000   Nümerik kontrollü olmayan diğer torna tezgahları

  

8459                   Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya vb

mahsus takım tezgahları

  

845910               Kızaklı işlem üniteleri

  

84591000           Kızaklı işlem üniteleri

  

845910000000   Kızaklı işlem üniteleri

  

845921               Nümerik kontrollü delme tezgahları

  

84592100           Nümerik kontrollü delme tezgahları

  

845921000000   Nümerik kontrollü diğer delme tezgahları

  

845929               Nümerik kontrollü olmayan delme tezgahları

  

84592900           Nümerik kontrollü olmayan delme tezgahları

  

845929000000   Nümerik kontrollü olmayan diğer delme tezgahları

  

845931               Nümerik kontrollü rayba, freze tezgahları



  

84593100           Nümerik kontrollü diğer rayba-freze tezgahları

  

845931000000   Nümerik kontrollü diğer rayba-freze tezgahları

  

845939               Nümerik kontrollü olmayan rayba, freze tezgahları

  

84593900           Nümerik kontrollü olmayan diğer rayba-freze tezgahları

  

845939000000   Nümerik kontrollü olmayan diğer rayba-freze tezgahları

  

845940               Diğer rayba tezgahları-metalleri talaş kaldırarak işleyen

  

84594010           Nümerik kontrollü diğer rayba tezgahları

  

845940100000   Nümerik kontrollü diğer rayba tezgahları

  

84594090           Nümerik kontrollü olmayan diğer rayba tezgahları

  

845940900000   Nümerik kontrollü olmayan diğer rayba tezgahları

  

845951               Nümerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları

  

84595100           Nümerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları

  

845951000000   Nümerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları

  

845959               Nümerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları

  

84595900           Nümerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları

  

845959000000   Nümerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları

  

845961               Nümerik kontrollü diğer freze tezgahları

  

84596110           Nümerik kontrollü takım freze tezgahları

  

845961100000   Nümerik kontrollü takım freze tezgahları

  

84596190           Nümerik kontrollü diğer freze tezgahları

  



845961900000   Nümerik kontrollü olan diğer freze tezgahları

  

845969               Diğer freze makineleri-metal işlerken talaş kaldıran

  

84596910           Nümerik kontrollü olmayan takım freze tezgahları

  

845969100000   Nümerik kontrollü olmayan takım freze tezgahları

  

84596990           Nümerik kontrollü olmayan diğer freze tezgahları

  

845969900000   Diğer freze tezhahları

  

845970               Diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları

  

84597000           Diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları

  

845970000000   Diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları

  

8460                   Metalleri veya sermetleri parlatma, çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme,

parlatmaya vb mahsus tezgahlar

  

846011               Nümerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01mm. ayarlı)

  

84601100           Nümerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01mm. ayarlı)

  

846011000000   Nümerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01mm. ayarlı)

  

846019               Nümerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

  

84601900           Nümerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

  

846019000000   Nümerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

  

846021               Sayısal kontrollü taşlama tezgahları (0, 01mm ayarlı)

  

84602111           Nümerik kontrollü dahili silindirik taşlama makineleri (ayarlama hassasiyeti en az 0, 01

mm)

  

846021110000   Nümerik kontrollü dahili silindirik taşlama makineleri (ayarlama hassasiyeti en az 0, 01

mm)

  



84602115           Nümerik kontrollü merkezsiz taşlama makineleri (ayarlama hassasiyeti en az 0, 01 mm)

  

846021150000   Nümerik kontrollü merkezsiz taşlama makineleri (ayarlama hassasiyeti en az 0, 01 mm)

  

84602119           Nümerik kontrollü silindirik yüzeyler için diğer taşlama tezgahları (ayarlama hassasiyeti en

az 0, 01 mm)

  

846021190000   Nümerik kontrollü silindirik yüzeyler için diğer taşlama tezgahları (ayarlama hassasiyeti en

az 0, 01 mm)

  

84602190           Diğer yüzeyler için nümerik kontrollü diğer taşlama tezgahları (ayarlama hassasiyeti en az

0, 01 mm)

  

846021900000   Diğer yüzeyler için nümerik kontrollü diğer taşlama tezgahları (ayarlama hassasiyeti en az

0, 01 mm)

  

846029               Sayısal kontrollü olmayan yüzey taşlama tezgahı (0, 01mm ayarlı)

  

84602910           Silindirik yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama tezgahları (ayarlama

hassasiyeti en az 0, 01 mm)

  

846029100000   Silindirik yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama tezgahları (ayarlama

hassasiyeti en az 0, 01 mm)

  

84602990           Diğer yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama tezgahları (ayarlama

hassasiyeti en az 0, 01 mm)

  

846029900000   Diğer yüzeyler için nümerik kontrollü olmayan diğer taşlama tezgahları (ayarlama

hassasiyeti en az 0, 01 mm)

  

846031               Nümerik kontrollü bileme tezgahları

  

84603100           Nümerik kontrollü bileme tezgahları

  

846031000000   Nümerik kontrollü bileme tezgahları

  

846039               Nümerik kontrollü olmayan bileme tezgahları

  

84603900           Nümerik kontrollü olmayan bileme tezgahları

  

846039000000   Nümerik kontrollü olmayan bileme tezgahları



  

846040               Honlama ve lepleme tezgahları

  

84604010           Nümerik kontrollü honlama ve lepleme tezgahları

  

846040100011   Nümerik kontrollü honlama tezgahları

  

846040100012   Nümerik kontrollü lepleme tezgahları

  

84604090           Nümerik kontrollü olmayan honlama ve lepleme tezgahları

  

846040900011   Nümerik kontrollü olmayan honlama tezgahları

  

846040900012   Nümerik kontrollü olmayan lepleme tezgahları

  

846090               Metal temizleme, bileme, cilalama vb. işler için diğer makineler

  

84609010           Mikrometrik ayarlama sistemli tezgahlar (0, 01 mm.az ayarlı)

  

846090100011   Rektifiye tezgahları; mikrometrik ayarlama sistemli (en az 0, 01 mm. ayarlı)

  

846090100019   Mikrometrik ayarlama sistemli diğer tezgahlar (en az 0, 01 mm. ayarlı)

  

84609090           Mikrometrik ayarlama sistemli tezgahlar (0, 01 mm.fazla ayarlı)

  

846090900011   Rektifiye tezgahları; mikrometrik ayarlama sistemi olmayan

  

846090900019   Mikrometrik ayarlama sistemi olmayan diğer tezgahlar

  

8461                   Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, vargel, yiv açma, broş, dişli açma vb,

testere, dilme vb tezgahlar

  

846120               Vargel ve yiv açma tezgahları

  

84612000           Vargel ve yiv açma tezgahları

  

846120000011   Vargel tezgahları

  

846120000012   Yiv açma tezgahları

  

846130               Broş tezgahları



  

84613010           Nümerik kontrollü broş tezgahları

  

846130100000   Nümerik kontrollü broş tezgahları

  

84613090           Nümerik kontrollü olmayan broş tezgahları

  

846130900000   Nümerik kontrollü olmayan broş tezgahları

  

846140               Dişli açma, dişli taşlama/dişli tamamlama tezgahları

  

84614011           Nümerik kontrollü dişli çarklar için dişli açma tezgahları

  

846140110000   Nümerik kontrollü dişli çarklar için dişli açma tezgahları

  

84614019           Nümerik kontrollü olmayan dişli çarklar için dişli açma tezgahları

  

846140190000   Nümerik kontrollü olmayan dişli çarklar için dişli açma tezgahları

  

84614031           Nümerik kontrollü diğer dişliler için dişli açma tezgahları

  

846140310000   Nümerik kontrollü diğer dişliler için dişli açma tezgahları

  

84614039           Nümerik kontrollü olmayan diğer dişliler için dişli açma tezgahları

  

846140390000   Nümerik kontrollü olmayan diğer dişliler için dişli açma tezgahları

  

84614071           Nümerik kontrollü dişli taşlama/tamamlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

  

846140710011   Nümerik kontrollü dişli taşlama tezgahları (en az 0, 01 mm. ayarlı)

  

846140710012   Nümerik kontrollü dişli tamamlama tezgahları (en az 0, 01 mm. ayarlı)

  

84614079           Nümerik kontrollü olmayan dişli taşlama/tamamlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

  

846140790011   Nümerik kontrollü olmayan dişli taşlama tezgahları (en az 0, 01 mm. ayarlı)

  

846140790012   Nümerik kontrollü olmayan dişli tamamlama tezgahları (en az 0, 01 mm. ayarlı)

  

84614090           Mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli taşlama/tamamlama tezgahları

  



846140900011   Mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli taşlama tezgahları

  

846140900012   Mikrometrik ayarlama sistemi olmayan dişli tamamlama tezgahları

  

846150               Testere tezgahları-dilme tezgahları

  

84615011           Testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları

  

846150110000   Testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları

  

84615019           Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgahları

  

846150190000   Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgahları

  

84615090           Dilme tezgahları

  

846150900000   Dilme tezgahları

  

846190               Diğer çeşitli metal tezgahları

  

84619000           Diğer çeşitli metal tezgahları

  

846190000000   Diğer çeşitli metal tezgahları

  

8462                   Metalleri dövme,çekiçleme,kalıpta dövme,kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleri

işlemeye mahsus takım tezgahları

  

846210               Dövme/kalıpta döğme tezgahları-çekiçleri

  

84621010           Nümerik kontrollü dövme tezgahları ve çekiçleri

  

846210100011   Nümerik kontrollü dövme tezgahları

  

846210100019   Nümerik kontrollü kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri

  

84621090           Nümerik kontrollü olmayan dövme tezgahları ve çekiçleri

  

846210900011   Nümerik kontrollü olmayan dövme tezgahları

  

846210900019   Nümerik kontrollü olmayan kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri

  



846221               Sayısal kontrollü kavisleme, katlama, düzeltme/yassılaş.tezgah.

  

84622110           Nümerik kontrollü yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları

  

846221100000   Nümerik kontrollü yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları

  

84622180           Nümerik kontrollü diğer ürünler için katlama, düzeltme tezgahları

  

846221800000   Nümerik kontrollü diğer ürünler için katlama, düzeltme tezgahları

  

846229               Diğer rulo haline getirme, kavislendirme, katlama, makineleri

  

84622910           Nümerik kontrollü olmayan yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları

  

846229100000   Nümerik kontrollü olmayan yassı ürün için katlama, düzeltme tezgahları

  

84622991           Nümerik kontr.olmayan diğ. ürünler için hidr.katlama, düzeltme tezgahları

  

846229910000   Nümerik kontr.olmayan diğ. ürünler için hidr.katlama, düzeltme tezgahları

  

84622998           Nümerik kontr.olmayan diğ. ürünler için diğer katlama, düzeltme tezgahları

  

846229980000   Nümerik kontr.olmayan diğ. ürünler için diğer katlama, düzeltme tezgahları

  

846231               Nümerik kontrollü makasla kesme tezgah ve presler

  

84623100           Nümerik kontrollü makasla kesme tezgah ve presler

  

846231000011   Nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları

  

846231000019   Nümerik kontrollü presler

  

846239               Makas tipi kesme makineleri (presler dahil)-diğer

  

84623910           Nümerik kontr.olmayan yassı ürünler için makasla kesme ve diğer tezgahlar

  

846239100011   Nümerik kontr.olmayan yassı ürünler için makasla kesme tezgahları

  

846239100019   Nümerik kontr.olmayan yassı ürünler için diğer tezgahlar

  

84623991           Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için makasla kesme ve diğer tezgahlar



  

846239910011   Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için hidrolik makasla kesme tezgahları

  

846239910012   Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için hidrolik presler

  

84623999           Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için diğer makasla kesme tezgahları ve pres

  

846239990011   Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için diğer makasla kesme tezgahları

  

846239990012   Nümerik kontr.olmayan diğer ürünler için diğer presler

  

846241               Zımbalı kesme, taslak çıkarma makineleri-sayısal kontrollü

  

84624110           Nümerik kontrollü yassı ürünler için tezgahlar

  

846241100011   Nümerik kontrollü yassı ürünler için zımbalı kesme tezgahları

  

846241100012   Nümerik kontrollü yassı ürünler için presler

  

846241100019   Nümerik kontrollü yassı ürünler için diğer tezgahlar

  

84624190           Nümerik kontrollü diğer ürünler için tezgahlar

  

846241900011   Nümerik kontrollü diğer ürünler için zımbalı kesme tezgahları

  

846241900012   Nümerik kontrollü diğer ürünler için presler

  

846241900019   Nümerik kontrollü diğer ürünler için diğer tezgahlar

  

846249               Zımbalı kesme, taslak çıkarma makineleri-diğer

  

84624910           Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için tezgahlar

  

846249100011   Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için zımbalı kesme tezgahları

  

846249100012   Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için presler

  

846249100019   Nümerik kontrollü olmayan yassı ürünler için diğer tezgahlar

  

84624990           Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için tezgahlar

  



846249900011   Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için zımbalı kesme tezgahları

  

846249900012   Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için presler

  

846249900019   Nümerik kontrollü olmayan diğer ürünler için diğer tezgahlar

  

846291               Hidrolik presler

  

84629120           Hidrolik presler; nümerik kontrollü

  

846291201000   Nümerik kontrollü ,metal tozları, döküntülerini kalıplama/balya yapmaya mahsus hidrolik

presler

  

846291209000   Nümerik kontrollü diğer hidrolik presler

  

84629180           Diğer hidrolik presler; nümerik kontrollü

  

846291801000   Nümerik kontrollü olmayan ,metal tozları, döküntülerini kalıplama/balya yapmaya mahsus

hidrolik presler

  

846291809000   Nümerik kontrollü olmayan diğer hidrolik presler

  

846299               Metal karbürleri, metalleri işlemeye mahsus diğer pres, makine

  

84629920           Diğer presler; numerik kontrollü

  

846299201000   Diğer presler; numerik kontrollü, kalıplamaya ve balyalamaya mahsus

  

846299209000   Diğer presler; numerik kontrollü

  

84629980           Diğer presler; numerik kontrollü olmayan

  

846299801000   Diğer presler; nümerik kontrollü olmayan, kalıplamaya ve balyalamaya mahsus

  

846299809000   Diğer presler;nümerik kontrollü olmayan

  

8463                   Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar

  

846310               Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları

  

84631010           Tel çekme makineleri



  

846310100000   Tel çekme makineleri

  

84631090           Çubuk, boru, profil, tel/bezerlerini çekme makineleri

  

846310900000   Çubuk, boru, profil, tel/bezerlerini çekme makineleri

  

846320               Vida, cıvata dişlerini açma makineleri

  

84632000           Vida, cıvata dişlerini açma makineleri

  

846320000011   Ezerek vida dişi açma makineleri

  

846320000019   Diğer diş açma makineleri

  

846330               Tel işlemeye mahsus makineler

  

84633000           Tel işlemeye mahsus makineler

  

846330000000   Tel işlemeye mahsus makineler

  

846390               Metal/sermetleri talaş kaldırmadan işleyen diğer makineler

  

84639000           Metal/sermetleri talaş kaldırmadan işleyen diğer makineler

  

846390000000   Metal/sermetleri talaş kaldırmadan işleyen diğer makineler

  

8464                   Taş, seramik, beton, asbestli çimento vb mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk

olarak işlemeye mahsus makinalar

  

846410               Taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen testere makinası

  

84641000           Taş, seramik, beton, çimento vb.mineral, soğuk cam işleyen testere makinası

  

846410000000   Taş, seramik, beton, çimento vb.mineral, soğuk cam işleyen testere makinası

  

846420               Taş, seramik, beton vb. için taşlama/cilalama makineleri

  

84642011           Optik camlar için taşlama/parlatma makineleri

  

846420110000   Optik camlar için taşlama/parlatma makineleri



  

84642019           Diğer camlar için taşlama/parlatma makineleri

  

846420190000   Diğer camlar için taşlama/parlatma makineleri

  

84642080           Taşlama veya parlatma makinalarının diğerleri

  

846420800000   Taşlama veya parlatma makinalarının diğerleri

  

846490               Taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen diğer makineler

  

84649000           Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus diğer

makinalar

  

846490000000   Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus diğer

makinalar

  

8465                   Ağaç, mantar,kemik,sert kauçuk, sert plastik maddeler vb sert maddeleri işl. mahsus

makinalar (çivi çakma, zımbalama vb)

  

846510               Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler

  

84651010           Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler

  

846510100000   Elle yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler

  

84651090           Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler

  

846510900000   Otomatik yükleme yapılan, alet değiştirmeden iş yapan makineler

  

846591               Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri

  

84659110           Şerit testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

846591100000   Şerit testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

84659120           Dairevi testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

846591200000   Dairevi testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

84659190           Ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeleri işleyen diğer testere

makinaları



  

846591900000   Ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeleri işleyen diğer testere

makinaları

  

846592               Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri

  

84659200           Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri

  

846592000011   Planya makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

846592000012   Freze makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

846592000013   Keserek kalıplama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert

maddeler için

  

846593               Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri

  

84659300           Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri

  

846593000011   Taşlama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

846593000012   Zımparalama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

846593000013   Parlatma makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için

  

846594               Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri

  

84659400           Bükme veya birleştirme makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert

maddeler için

  

846594000000   Bükme veya birleştirme makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert

maddeler için

  

846595               Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri

  

84659500           Delik açma veya zıvanalama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik

vb.sert maddeler için

  

846595000000   Delik açma veya zıvanalama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik

vb.sert maddeler için

  



846596               Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri

  

84659600           Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma mak.; ağaç,mantar,kemik,sert kauçuk,sert

plastik vb.sert maddeler için

  

846596000000   Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma mak.; ağaç,mantar,kemik,sert kauçuk,sert

plastik vb.sert maddeler için

  

846599               Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler

  

84659900           Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler vb. işlemeye mahsus diğer

makinalar

  

846599000011   Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar

  

846599000019   Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler vb. işlemeye mahsus diğer

makinalar

  

8466                   84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam, parça,

aksesuar (parça, alet tutucuları vb)

  

846610               Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları

  

84661020           Alet tutucuları: aynalar, kıskaçlar ve kovanlar

  

846610200000   Alet tutucuları: aynalar, kıskaçlar ve kovanlar

  

84661031           Torna tezgahlarına mahsus diğer alet tutucuları

  

846610310000   Torna tezgahlarına mahsus diğer alet tutucuları

  

84661038           Diğer alet tutucuları

  

846610380000   Diğer alet tutucuları

  

84661080           Otomatik şekilde açılan pafta kafaları

  

846610800000   Otomatik şekilde açılan pafta kafaları

  

846620               İşlenecek parçaları tutucular

  



84662020           Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve aparatların parçalarından oluşan

setler

  

846620200000   Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve aparatların parçalarından oluşan

setler

  

84662091           Torna tezgahlarına mahsus diğer işlenecek parça tutucuları

  

846620910011   Torna tezgahlarına ait torna aynaları

  

846620910019   Torna tezgahlarına mahsus diğer işlenecek parça tutucuları

  

84662098           İşlenecek parçalar için diğer alet tutucular

  

846620980000   İşlenecek parçalar için diğer alet tutucular

  

846630               makinelere ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat

  

84663000           makinelere ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat

  

846630000000   makinelere ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat

  

846691               Taş, seramik, beton vb. işleyen makineların aksam-parçaları

  

84669120           Taş, beton vb.işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları

  

846691200000   Taş, beton vb.işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları

  

84669195           Taş, beton vb.işleyen makineların diğer aksam, parçaları

  

846691950000   Taş, beton vb.işleyen makineların diğer aksam, parçaları

  

846692               Ağaç, mantar, kemik vb. işleyen makineların aksam-parçaları

  

84669220           Ağaç, plastik işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları

  

846692200000   Ağaç, plastik işleyen makineların dökme demir/çelik dökümden parçaları

  

84669280           Ağaç, plastik işleyen makineların diğer aksam, parçaları

  

846692800000   Ağaç, plastik işleyen makineların diğer aksam, parçaları



  

846693               (84.56-84.61)de ki makinelere ait aksam-parçalar

  

84669330           8456.90.20 alt pozisyonundaki makinalara ait aksam ve parçalar

  

846693300000   8456.90.20 alt pozisyonundaki makinalara ait aksam ve parçalar

  

84669370           84.56 (84.56.90.20 hariç) ila 84.61 pozisyonlarındaki makinalara ait aksam ve parçalar

  

846693700000   84.56 (84.56.90.20 hariç) ila 84.61 pozisyonlarındaki makinalara ait aksam ve parçalar

  

846694               (84.62-84.63)de ki makinelere ait aksam-parçalar

  

84669400           (84.62-84.63)de ki makinelere ait aksam-parçalar

  

846694001000   Metal tozlarını kalıplama,balyalamapres aksam-parçaları

  

846694009000   Metalleri kesme,zımbalama,işleme tezgah aksam-parçaları

  

8467                   El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu

olan aletler

  

846711               Rotatif tip pnömatik aletler

  

84671110           Metal işlemek için rotatif tipteki pnömatik aletler

  

846711100000   Metal işlemek için rotatif tipteki pnömatik aletler

  

84671190           Metal işlemek için diğer tiplerde ki pnömatik aletler

  

846711900011   Garaj, atölye vb. yerler için hava tazyikli gres tabancaları

  

846711900019   Rotatif tipteki diğer pnömatik aletler

  

846719               Diğer pnömatik aletler

  

84671900           Diğer pnömatik aletler

  

846719000000   Diğer pnömatik aletler

  

846721               Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar



  

84672110           Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen matkaplar(Kendinden elektrik motorlu)

  

846721100000   Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen matkaplar(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672191           Elektropnömatik matkaplar(Kendinden elektrik motorlu)

  

846721910000   Elektropnömatik matkaplar(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672199           Diğer çeşitli matkaplar(Kendinden elektrik motorlu)

  

846721990000   Diğer çeşitli matkaplar(Kendinden elektrik motorlu)

  

846722               Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler

  

84672210           Elle kullanılan zincir testereler(Kendinden elektrik motorlu)

  

846722100000   Elle kullanılan zincir testereler(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672230           Elle kullanılan dairevi testereler(Kendinden elektrik motorlu)

  

846722300000   Elle kullanılan dairevi testereler(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672290           Elle kullanılan diğer testereler(Kendinden elektrik motorlu)

  

846722900000   Elle kullanılan diğer testereler(Kendinden elektrik motorlu)

  

846729               Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler

  

84672920           Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

  

846729200000   Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

  

84672951           Elle kullanılan köşe taşlayıcılar(Kendinden elektrik motorlu)

  

846729510000   Elle kullanılan köşe taşlayıcılar(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672953           Elle kullanılan kayışlı bileyiciler(Kendinden elektrik motorlu)

  

846729530000   Elle kullanılan kayışlı bileyiciler(Kendinden elektrik motorlu)

  



84672959           Elle kullanılan diğer bileyiciler ve taşlayıcılar(Kendinden elektrik motorlu)

  

846729590000   Elle kullanılan diğer bileyiciler ve taşlayıcılar(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672970           Elle kullanılan planyalar(Kendinden elektrik motorlu)

  

846729700000   Elle kullanılan planyalar(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672980           Elle kullanılan çit makasları ve çim biçme makasları(Kendinden elektrik motorlu)

  

846729800000   Elle kullanılan çit makasları ve çim biçme makasları(Kendinden elektrik motorlu)

  

84672985           Harici bir güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

  

846729850000   Harici bir güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

  

846781               Zincirli testereler

  

84678100           Zincirli testereler

  

846781000000   Zincirli testereler

  

846789               El ile kullanılan diğer motorlu aletler

  

84678900           El ile kullanılan diğer motorlu aletler

  

846789001100   Hidrolik delme/sondaj makineleri

  

846789001900   Hidrolik diğer aletler

  

846789009000   El ile kullanılan diğer motorlu aletler

  

846791               Zincirli testerelere ait aksam; parçalar

  

84679100           Zincirli testerelere ait aksam; parçalar

  

846791001000   Zincirli testerelere ait aksam; parçalar (kendinden elektrik motorlu)

  

846791009000   Zincirli testerelere ait aksam; parçalar (diğerleri)

  

846792               Pnömatik aletlere ait aksam; parçalar



  

84679200           Pnömatik aletlere ait aksam; parçalar

  

846792000000   Pnömatik aletlere ait aksam; parçalar

  

846799               El ile kullanılan motorlu aletlere ait aksam; parçalar

  

84679900           El ile kullanılan motorlu aletlere ait aksam; parçalar

  

846799001100   Hidrolik delme/sondaj makinelerine ait aksam; parçalar

  

846799001900   Hidrolik diğer aletlere ait aksam; parçalar

  

846799002000   Kendinden elektrik motorlu olanlara ait aksam; parçalar

  

846799009000   El ile kullanılan motorlu aletlere ait aksam; parçalar

  

8468                   Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar, gazla çalışan satıh tavlama makina

ve cihazları

  

846810               Elle kullanılan şalümolar

  

84681000           Elle kullanılan şalümolar

  

846810000000   Elle kullanılan şalümolar

  

846820               Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar

  

84682000           Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar

  

846820000011   Gazla çalışan termoplastik maddeler için kaynak cihazları

  

846820000019   Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar

  

846880               Diğer lehim, kaynak makine ve cihazları

  

84688000           Diğer lehim, kaynak makine ve cihazları

  

846880000000   Diğer lehim, kaynak makine ve cihazları

  

846890               Lehim, kaynak yapmaya mahsus makine, cihazların aksamı



  

84689000           Lehim, kaynak yapmaya mahsus makine, cihazların aksamı

  

846890001000   Lehim yapmaya mahsus makine ve cihazların aksam; parçaları

  

846890009011   Satıh tavlama makine ve cihazlarının aksam; parçaları

  

846890009019   Diğer kaynak makine ve cihazlarının aksam; parçaları

  

8469                   Yazı makineleri ve kelime işleme makineleri

  

846900               Yazı makineleri, kelime işleme makineleri

  

84690010           Kelime işlem makinaları

  

846900100000   Kelime işlem makinaları

  

84690091           Yazı makineleri; elektrikli

  

846900910000   Yazı makineleri; elektrikli

  

84690099           Yazı makineleri; diğerleri

  

846900990000   Yazı makineleri; diğerleri

  

8470                   Hesap, bilgi kaydeden ve bunları tekrar veren, muhasebe, damga basan, bilet basma ve

verme vb makinalar, yazar kasalar

  

847010               Elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı olmayan

  

84701000           Elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı olmayan;kaydedebilen,cep tipi

  

847010000000   Elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı olmayan;kaydedebilen,cep tipi

  

847021               Yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri

  

84702100           Yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri

  

847021000000   Yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri

  

847029               Diğer elektronik hesap makineleri



  

84702900           Diğer elektronik hesap makineleri

  

847029000000   Diğer elektronik hesap makineleri

  

847030               Diğer hesap makineleri

  

84703000           Diğer hesap makineleri

  

847030000000   Diğer hesap makineleri

  

847050               Yazar kasalar

  

84705000           Yazar kasalar

  

847050000011   Yazar kasalar (satış noktası terminalleri-POS makinaları)

  

847050000019   Yazar kasalar (diğerleri)

  

847090               Damga ve bilet makineleri

  

84709000           Damga ve bilet makineleri

  

847090000011   Posta pulu yerine kullanılan damga basan makineler

  

847090000012   Bilet basma ve verme makineleri

  

847090000019   Diğer damga ve bilet makineleri

  

8471                   Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri

koda dönüştüren ve işleyen mak.

  

847130               Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık<10 kg.

  

84713000           Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık=<10 kg.

  

847130000000   Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık=<10 kg.

  

847141               Aynı kabin içinde enaz bir merkezi işlem giriş/çıkış birimi bulunan

  

84714100           Aynı kabin içinde enaz bir merkezi işlem giriş/çıkış birimi bulunan



  

847141001000   Sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem makineleri(Aynı kabinde merkezi işlem , giriş

çıkış birimi bulunanlar)

  

847141009000   Diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri(Aynı kabinde merkezi işlem , giriş çıkış

birimi bulunanlar)

  

847149               Diğer nümerik otomatik bim makineleri

  

84714900           Diğer nümerik otomatik bim makineleri

  

847149001000   Sivil hava taşıtları için otomatik bilgi işlem makineleri (sistem halinde getirilenler)

  

847149009000   Diğerleri için otomatik bilgi işlem makineleri (sistem halinde getirilenler)

  

847150               Diğer nümerik bilgi işlem birimleri

  

84715000           Diğer nümerik bilgi işlem birimleri

  

847150001000   Sivil hava taşıtları için numerik bilgi işlem birimleri

  

847150009000   Diğerleri için numerik bilgi işlem birimleri

  

847160               Giriş/çıkış birimleri

  

84716060           Klavyeler

  

847160601000   Sivil hava taşıtları için olan bilgi işlem makinalarının klavyeleri

  

847160609000   Diğer yerlerde kullanılan klavyeler

  

84716070           Diğer giriç/çıkış birimleri

  

847160701000   Sivil hava taşıtları için diğer giriş/çıkış birimleri

  

847160709011   Optik okuyucular

  

847160709012   Manyetik kod okuyucular

  

847160709013   Işıklı kalem

  



847160709014   Mouse

  

847160709015   Plotter (çizici)

  

847160709016   Digitizer

  

847160709019   Diğer giriç/çıkış birimleri

  

847170               Bellek birimleri

  

84717020           Ana bellek birimleri

  

847170201000   Sivil hava taşıtları için ana bellek birimleri

  

847170209000   Diğer yerlerde kullanılan ana bellek birimleri

  

84717030           Optik disk birimleri (manyeto-optik olan dahil)

  

847170301000   Sivil hava taşıtları için optik disk birimleri (manyeto-optik olan dahil)

  

847170309000   Diğer yerlerde kullanılan optik disk birimleri (manyeto-optik olan dahil)

  

84717050           Hard disk sürücüsü

  

847170501000   Sivil hava taşıtları için hard disk sürücüsü

  

847170509000   Diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü

  

84717070           Diğer disk birimleri

  

847170701000   Sivil hava taşıtları için diğer disk birimleri

  

847170709000   Diğer yerlerde kullanılan diğer disk birimleri

  

84717080           Manyetik teyp birimleri

  

847170801000   Sivil hava taşıtları için manyetik teyp birimleri

  

847170809000   Diğer yerlerde kullanılan manyetik teyp birimleri

  

84717098           Diğer bellek birimleri



  

847170981000   Sivil hava taşıtları için diğer bellek birimleri

  

847170989000   Diğer yerler için diğer bellek birimleri

  

847180               Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

84718000           Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

847180000000   Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

847190               Bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

84719000           Bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

847190000000   Bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

8472                   Diğer büro makinaları (teksir,adres basma, para ayırma-sayma-paketleme, kağıt para

verme, kalem açma, zımba vb makinalar

  

847210               Teksir makineleri

  

84721000           Teksir makineleri

  

847210000000   Teksir makineleri

  

847230               Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme vb. makineler

  

84723000           Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, posta pullarını

yapıştırma/iptal makinaları

  

847230000000   Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme, posta pullarını

yapıştırma/iptal makinaları

  

847290               Diğer büro makina ve cihazları

  

84729010           Metal paraları ayıran, sayan/paketleyen makineler

  

847290100000   Metal paraları ayıran, sayan/paketleyen makineler

  

84729030           Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)



  

847290300000   Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)

  

84729070           Diğer büro makina ve cihazları

  

847290701000   Çek yazma makinaları

  

847290702000   Adres basma makinaları

  

847290703000   Adres plakalarını stampa etme makinaları

  

847290709011   Kurşun kalem açma cihazları

  

847290709012   Delgeç veya tel zımba makinaları

  

847290709013   Banknot sayma makinası

  

847290709019   Diğer büro makina ve cihazları

  

8473                   84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam-parça-

aksesuarlar (kutu, kılıf vb)

  

847310               Yazı ve kelime işlem makinelere ait aksam, parça-aksesuarlar

  

84731011           Kelime işlem makinelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuarı

  

847310110000   Kelime işlem makinelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuarı

  

84731019           Diğer yazı makinelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

  

847310190000   Diğer yazı makinelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

  

84731090           Yazı makinelerinin ve kelime işlem makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı

  

847310900000   Yazı makinelerinin ve kelime işlem makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı

  

847321               Elektronik hesap makinelerinin aksam, parçaları

  

84732110           Elektronik hesap makinelerinin birleştirilmiş elektr. aksam, parça; aksesuarı

  

847321100000   Elektronik hesap makinelerinin birleştirilmiş elektr. aksam, parça; aksesuarı



  

84732190           Elektronik hesap makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı

  

847321900000   Elektronik hesap makinelerinin diğer aksam, parça; aksesuarı

  

847329               Muhasebe, yazar kasa vb. makinelerin aksam, parçaları

  

84732910           Hesap, muhasebe .makinası, yazar kasa, damga ve bilet basma mak. vb. İçin birleştirilmiş

elektr.aks, parça ve akses.

  

847329100000   Hesap, muhasebe .makinası, yazar kasa, damga ve bilet basma mak. vb. İçin birleştirilmiş

elektr.aks, parça ve akses.

  

84732990           Damga ve bilet basma makinelerine ait aksam, parça; aksesuar

  

847329900011   Muhasebe makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar

  

847329900012   Yazar kasalara ait diğer aksam, parça; aksesuar

  

847329900019   Diğer hesap makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar

  

847329900029   Damga ve bilet basma makinelerine ait diğer aksam, parça; aksesuar

  

847330               Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin aksam, parçası

  

84733020           Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

  

847330200000   Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

  

84733080           Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası

  

847330800000   Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası

  

847340               Büro için diğer makine ve cihazların aksam, parçası

  

84734011           Otomatik vezne makinaları (ATM'ler) in birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuarı

  

847340110000   Otomatik vezne makinaları (ATM'ler) in birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuarı

  

84734018           Büro için diğer makine ve cihazların birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuarı

  



847340180000   Büro için diğer makine ve cihazların birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuarı

  

84734080           Büro için diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçası

  

847340800011   Çek yazan makinalarına ait aksam, parça

  

847340800012   Adres plakaları

  

847340800019   Büro için diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçası

  

847350               Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makine. iki/fazlasında kullanılan aksam, parça

  

84735020           Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makina iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş

elektronik aksam, parça

  

847350200000   Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makina iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş

elektronik aksam, parça

  

84735080           Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makina iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş diğer

aksam, parça

  

847350800000   Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makina iki/fazlasında kullanılan birleştirilmiş diğer

aksam, parça

  

8474                   Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme,

yoğurma, kalıplama vb. Makinaları

  

847410               Metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırma/yıkamaya mahsus makineler

  

84741000           Metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırma/yıkamaya mahsus makineler

  

847410001000   Maden cevherlerini tasnif,ayırma, eleme ve yıkama makineleri

  

847410009000   Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya/yıkamaya mahsus diğer makineler

  

847420               Metal cevherlerini kırma/öğütmeye mahsus makineler

  

84742000           Toprak, cevher, taş, vb. kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar

  

847420001000   Taş kırma makinaları

  



847420009000   Toprak, cevher, vb. kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar

  

847431               Beton/harç karıştırıcılar

  

84743100           Beton/harç karıştırıcılar

  

847431000000   Beton/harç karıştırıcılar

  

847432               Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler

  

84743200           Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler

  

847432000000   Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler

  

847439               Taş, toprak, cevher için diğer karıştırma/yoğurma makineleri

  

84743900           Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus diğer makina ve cihazlar

  

847439000000   Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus diğer makina ve cihazlar

  

847480               Diğer taş, toprak, metal cevheri vb..için makine ve cihazlar

  

84748010           Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıplamaya ve şekil vermeye mahsus makine ve

cihazlar

  

847480100000   Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıplamaya ve şekil vermeye mahsus makine ve

cihazlar

  

84748090           Diğer taş, toprak, metal cevheri vb. için makine ve cihazlar

  

847480900011   Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makine (maça makinesi)

  

847480900012   Kiremit ve tuğla/biriken yapmaya mahsus makine ve cihazlar

  

847480900013   Beton blok yapmaya mahsus makine ve cihazlar

  

847480900019   Taş, toprak, metal cevheri vb. için diğer makine ve cihazlar

  

847490               Toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. makinelerin parçaları

  

84749010           Diğer beton, mineral mak.dökme demir/çelik döküm aksam, parçaları



  

847490101000   Maden cevher makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

847490109011   Beton ve taş kırma mak.dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

847490109012   Tasnif etme makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

847490109013   Öğütme makinelerinin dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

847490109019   Diğer beton, mineral mak.dökme demir/çelik döküm aksam; parçaları

  

84749090           Diğer beton, mineral makinelerinin diğer mad.aksam, parçaları

  

847490901000   Maden cevher makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları

  

847490909011   Beton ve taş kırma makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları

  

847490909012   Tasnif etme makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları

  

847490909013   Öğütme makinelerinin diğer maddelerden aksam; parçaları

  

847490909019   Diğer beton, mineral makinelerinin diğer mad.aksam; parçaları

  

8475                   Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin,valflerin montajına ve cam veya cam eşyanın

imaline mahsus makinalar

  

847510               Elektrik/elektronik ampul, tüp, valflerin montaj makineleri

  

84751000           Elektrik/elektronik ampul, tüp veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde

montajına mahsus makinalar

  

847510000000   Elektrik/elektronik ampul, tüp veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde

montajına mahsus makinalar

  

847521               Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makineler

  

84752100           Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makineler

  

847521000000   Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makineler

  

847529               Cam/cam eşyanın imaline/sıcak işlenmesine mahsus diğer makineler



  

84752900           Cam/cam eşyanın imaline/sıcak işlenmesine mahsus diğer makineler

  

847529000000   Cam/cam eşyanın imaline/sıcak işlenmesine mahsus diğer makineler

  

847590               Elektrik/elektronik ampul, tüp, valf montaj makineleri aksam/parça

  

84759000           Elektrik/elektronik ampul, tüp, valf montaj makineleri aksam/parça

  

847590000011   Elektrik/elektronik ampul, tüp, valf,flaş ampulü montaj makinelerinin aksam ve parçaları

  

847590000012   Cam/cam eşya imal makinelerinin aksam; parçaları

  

8476                   Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek makinaları gibi) (para

bozma makinaları dahil)

  

847621               Isıtma/soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makineleri

  

84762100           Isıtma/soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makineleri

  

847621000000   Isıtma/soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makineleri

  

847629               Diğer otomatik içecek satış makineleri

  

84762900           Diğer otomatik içecek satış makineleri

  

847629000000   Diğer otomatik içecek satış makineleri

  

847681               Isıtma/soğutma tertibatlı diğer otomatik satış makineleri

  

84768100           Isıtma/soğutma tertibatlı diğer otomatik satış makineleri

  

847681000000   Isıtma/soğutma tertibatlı diğer otomatik satış makineleri

  

847689               Otomatik diğer satış makineleri

  

84768900           Otomatik diğer satış makineleri

  

847689000000   Otomatik diğer satış makineleri

  

847690               Otomatik satış makinelerinin aksam, parçaları



  

84769000           Otomatik satış makinelerinin aksam, parçaları

  

847690000000   Otomatik satış makinelerinin aksam, parçaları

  

8477                   Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus

diğer makina ve cihazlar

  

847710               Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları

  

84771000           Enjeksiyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847710000000   Enjeksiyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847720               Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri

  

84772000           Ekstrüzyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847720000000   Ekstrüzyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847730               Kauçuk/plastik için püskürtme döküm makineleri

  

84773000           Püskürtme döküm makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847730000000   Püskürtme döküm makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847740               Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

  

84774000           Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

  

847740000011   Vakumlu döküm makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847740000019   Isıtarak şekil veren diğer makinalar; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

  

847751               İç/dış lastiğin dökümüne/sırt kaplamasına mahsus makineler

  

84775100           İç/dış lastiğin dökümüne/sırt kaplamasına mahsus makineler

  

847751000011   Dış lastiğin dökümüne mahsus makineler

  

847751000012   Lastiklere sırt kaplama makineleri



  

847751000013   İç lastiğin dökümüne mahsus makineler

  

847751000014   Lastiklere başka bir usulle şekil verme makineleri

  

847759               Diğer şekil verme, döküm makine-cihazları

  

84775910           Kauçuk/plastik için şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsuspresler

  

847759100000   Kauçuk/plastik için şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus presler

  

84775980           Kauçuk/plastik için şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makinalar

  

847759800000   Kauçuk/plastik için şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makinalar

  

847780               Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar

  

84778011           Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus reaktif reçine işleme makine ve cihazlar

  

847780110000   Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus reaktif reçine işleme makine ve cihazlar

  

84778019           Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus diğer makine ve cihazlar

  

847780190000   Sünger görünüşlü/gözenekli ürün imaline mahsus diğer makine ve cihazlar

  

84778091           Kauçuk/plastik eşyaları parçalara ayırma makineleri

  

847780910000   Kauçuk/plastik eşyaları parçalara ayırma makineleri

  

84778093           Kauçuk/plastik eşyaları karıştırıcı, yoğurucu, çarpıcı makineler

  

847780930000   Kauçuk/plastik eşyaları karıştırıcı, yoğurucu, çarpıcı makineler

  

84778095           Kauçuk/plastik eşyaları kesme, yarma, soyma makineleri

  

847780950000   Kauçuk/plastik eşyaları kesme, yarma, soyma makineleri

  

84778099           Kauçuk/plastik eşyalara diğer şekilde biçim verme makineleri

  

847780990000   Kauçuk/plastik eşyalara diğer şekilde biçim verme makineleri

  



847790               Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları

  

84779010           Kauçuk/plastik eşyaları işleyen/imal eden mak.dökme demir/çelik döküm aksam, parçaları

  

847790100000   Kauçuk/plastik eşyaları işleyen/imal eden mak.dökme demir/çelik döküm aksam, parçaları

  

84779080           Kauçuk/plastik eşyaları işleyen/imal eden mak.diğer maddelerden aksam, parçaları

  

847790800000   Kauçuk/plastik eşyaları işleyen/imal eden mak.diğer maddelerden aksam, parçaları

  

8478                   Tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

  

847810               Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

  

84781000           Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

  

847810000000   Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

  

847890               Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları

  

84789000           Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları

  

847890000000   Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları

  

8479                   kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar

  

847910               Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar

  

84791000           Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar

  

847910000011   Yol çizme makineleri

  

847910000012   Beton serme ve dökme makineleri

  

847910000019   Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılan diğer makine ve cihazlar

  

847920               Hayvansal/bitkisel yağların çıkarılmasına mahsus makine ve cihazlar

  

84792000           Hayvansal/bitkisel yağların çıkarılmasına mahsus makine ve cihazlar

  

847920000011   Sabun kalıplama/kesme makine ve cihazları



  

847920000019   Hayvansal/bitkisel yağ çıkaran ve haz.diğer makine, cihazlar

  

847930               Ağaç levha imali, mantar işleme pres, makine-cihazları

  

84793010           Ağaç/lifli maddelerden levha imaline mahsus presler

  

847930100000   Ağaç/lifli maddelerden levha imaline mahsus presler

  

84793090           Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar

  

847930900000   Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar

  

847940               İp, halat/kablo bükme makineleri

  

84794000           İp, halat/kablo bükme makineleri

  

847940000000   İp, halat/kablo bükme makineleri

  

847950               Sınai robotlar

  

84795000           Sınai robotlar

  

847950000000   Sınai robotlar

  

847960               Havayı nemlendiren soğutucular

  

84796000           Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar

  

847960000000   Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar

  

847971               Havalimanlarında kullanılan yolcu biniş köprüleri

  

84797100           Havalimanlarında kullanılan yolcu biniş köprüleri

  

847971000000   Havalimanlarında kullanılan yolcu biniş köprüleri

  

847979               Diğer yolcu biniş köprüleri (Havalimanları dışında kullanılan)

  

84797900           Diğer yolcu biniş köprüleri (Havalimanları dışında kullanılan)

  



847979000000   Diğer yolcu biniş köprüleri (Havalimanları dışında kullanılan)

  

847981               Metal işleyen makineler (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil)

  

84798100           Metal işleyen makineler (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil)

  

847981000000   Metal işleyen makineler (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil)

  

847982               Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri

  

84798200           Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri

  

847982000000   Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri

  

847989               Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine-cihazlar

  

84798930           Hidrolik maden direkleri (hareketli)

  

847989300000   Hidrolik maden direkleri (hareketli)

  

84798960           Merkezi yağlama sistemleri

  

847989600000   Merkezi yağlama sistemleri

  

84798997           Kendine özgü fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar

  

847989971000   Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar

  

847989972000   Fırça imaline mahsus mak./cihaz, pompa tipindeki otomatik makine gresörleri,otomatik

ayakkabı boyama cihazları

  

847989973000   Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya

mahsus cihazlar

  

847989979000   Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar

  

847990               Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçaları

  

84799020           Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçası (dökme demir/çelik)

  

847990201000   Su içinde çalışan şalumo; kaya/betonu kesmeye/üzerinde delik açma cihazlarına ait

olan(dökme demir/çelikten)



  

847990209011   İp, halat ve kablo makinalarına ait olan aksam, parça (dökme demir/çelikten)

  

847990209019   Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin diğer aksam, parçası (dökme demir/çelik)

  

84799080           Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçası (diğerlerinden)

  

847990801000   Su içinde çalışan şalumo; kaya/betonu kesmeye/üzerinde delik açma cihazlarına ait olan

(diğerlerinden)

  

847990809011   İp, halat ve kablo makinalarına ait olan aksam, parça (diğerlerinden)

  

847990809019   Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin diğer aksam, parçası (diğerlerinden)

  

8480                   Metal dökümhaneleri için dereceler; döküm plakaları; döküm modelleri; metaller,

karbürler, cam, plastik vb için kalıplar

  

848010               Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)

  

84801000           Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)

  

848010000000   Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)

  

848020               Döküm plakaları

  

84802000           Döküm plakaları

  

848020000000   Döküm plakaları

  

848030               Döküm modelleri

  

84803010           Ahşap döküm modelleri

  

848030100000   Ahşap döküm modelleri

  

84803090           Diğer döküm modelleri

  

848030901011   Aluminyum döküm modelleri

  

848030901019   Dökme demirden, demirden, çelikten döküm modelleri

  



848030902000   Bakırdan döküm modelleri

  

848030908000   Plastikten döküm modelleri

  

848041               Metal/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm için kalıplar

  

84804100           Metal/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm için kalıplar

  

848041000000   Metal/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm için kalıplar

  

848049               Metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıplar

  

84804900           Metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıplar

  

848049000000   Metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıplar

  

848050               Cam kalıpları

  

84805000           Cam kalıpları

  

848050000000   Cam kalıpları

  

848060               Mineral maddeler için kalıplar

  

84806000           Mineral maddeler için kalıplar

  

848060000000   Mineral maddeler için kalıplar

  

848071               Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

  

84807100           Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

  

848071000000   Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

  

848079               Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar

  

84807900           Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar

  

848079000000   Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar

  

8481                   Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar)

ve benzeri cihazlar



  

848110               Basınç düşürücü valflar

  

84811005           Filtre/yağlayıcılı kombine halde basınç düşürücü valflar

  

848110050000   Filtre/yağlayıcılı kombine halde basınç düşürücü valflar

  

84811019           Dökme demir/çelikten diğer basınç düşürücü valflar

  

848110190000   Dökme demir/çelikten diğer basınç düşürücü valflar

  

84811099           Diğer maddelerden diğer basınç düşürücü valflar

  

848110990000   Diğer maddelerden diğer basınç düşürücü valflar

  

848120               Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları

  

84812010           Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfları

  

848120100000   Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfları

  

84812090           Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları

  

848120900000   Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları

  

848130               Çek valflar (klapeler, subaplar)

  

84813091           Dökme demir/çelikten çek valfler (dönüşsüz)

  

848130910000   Dökme demir/çelikten çek valfler (dönüşsüz)

  

84813099           Diğer maddelerden çek valfler (dönüşsüz)

  

848130990000   Diğer maddelerden çek valfler (dönüşsüz)

  

848140               Emniyet/bırakma valfları

  

84814010           Dökme demir/çelikten emniyet/bırakma (relief) valfları

  

848140100000   Dökme demir/çelikten emniyet/bırakma (relief) valfları

  



84814090           Diğer maddelerden emniyet/bırakma (relief) valfları

  

848140900000   Diğer maddelerden emniyet/bırakma (relief) valfları

  

848180               Diğer muslukçu eşyası

  

84818011           Sıhhi tesisat için karıştırıcı valflar

  

848180110000   Sıhhi tesisat için karıştırıcı valflar

  

84818019           Sıhhi tesisat valf ve muslukları

  

848180190011   Sıhhi tesisat muslukları

  

848180190012   Sıhhi tesisat valfları

  

84818031           Termostatik kontrollü merkezi ısıtma radyatör valfları

  

848180310000   Termostatik kontrollü merkezi ısıtma radyatör valfları

  

84818039           Diğer merkezi ısıtma radyatör valfları

  

848180390000   Diğer merkezi ısıtma radyatör valfları

  

84818040           Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar

  

848180400000   Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar

  

84818051           Isı ayarlayıcı process kontrol valfları

  

848180510000   Isı ayarlayıcı process kontrol valfları

  

84818059           Diğer process kontrol valfları

  

848180590000   Diğer process kontrol valfları

  

84818061           Dökme demirden sürgülü valflar

  

848180610000   Dökme demirden sürgülü valflar

  

84818063           Çelikten sürgülü valflar



  

848180630000   Çelikten sürgülü valflar

  

84818069           Diğer maddelerden sürgülü valflar

  

848180690000   Diğer maddelerden sürgülü valflar

  

84818071           Dökme demirden globe (stop) valflar

  

848180710000   Dökme demirden globe (stop) valflar

  

84818073           Çelikten globe (stop) valflar

  

848180730000   Çelikten globe (stop) valflar

  

84818079           Diğer maddelerden globe (stop) valflar

  

848180790000   Diğer maddelerden globe (stop) valflar

  

84818081           Küresel ve konik valflar

  

848180810000   Küresel ve konik valflar

  

84818085           Kelebek valflar

  

848180850000   Kelebek valflar

  

84818087           Diyafram valflar

  

848180870000   Diyafram valflar

  

84818099           Diğer sıhhi tesisat musluk ve valfları

  

848180990011   Yangın hidratları

  

848180990012   Sulama hidratları

  

848180990013   Buhar kapanları

  

848180990019   Borular, kazanlar, tanklar, depolar vb diğer kaplar için diğer musluklar, valfler (vanalar) ve

benzeri cihazlar



  

848190               Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları

  

84819000           Borular,kazanlar,tanklar,depolar vb diğer kaplar için muslukların, valflerin(vanalar) vb

cihazların aksam ve parçaları

  

848190000000   Borular,kazanlar,tanklar,depolar vb diğer kaplar için muslukların, valflerin(vanalar) vb

cihazların aksam ve parçaları

  

8482                   Her nevi rulmanlar

  

848210               Bilyeli rulmanlar

  

84821010           Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap< 30 mm.

  

848210100011   Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap=< 9 mm.

  

848210100012   Bilyeli rulmanlar; 9mm<en büyük dış çap =<30 mm.

  

84821090           Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap>30 mm.

  

848210900011   Bilyeli rulmanlar; 30mm<en büyük dış çap =< 52 mm.

  

848210900012   Bilyeli rulmanlar; 52mm<en büyük dış çap= <100 mm.

  

848210900013   Bilyeli rulmanlar; en büyük dış çap >100 mm.

  

848220               Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

  

84822000           Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

  

848220000000   Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

  

848230               Fıçı makaralı rulmanlar

  

84823000           Fıçı makaralı rulmanlar

  

848230000000   Fıçı makaralı rulmanlar

  

848240               İğneli rulmanlar

  



84824000           İğneli rulmanlar

  

848240000000   İğneli rulmanlar

  

848250               Silindirik makaralı rulmanlar

  

84825000           Silindirik makaralı rulmanlar

  

848250000000   Silindirik makaralı rulmanlar

  

848280               Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar

  

84828000           Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar

  

848280000000   Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar

  

848291               Bilye, iğne, ve makaraların aksamı

  

84829110           Konik makaralar

  

848291100000   Konik makaralar

  

84829190           Rulman bilye, iğne ve diğer makaralar

  

848291900011   Rulman bilyeleri

  

848291900012   Rulman iğneleri

  

848291900019   Diğer rulman makaraları

  

848299               Rulmanların diğer aksam, parçaları

  

84829900           Rulmanların diğer aksam, parçaları

  

848299000011   Rulman bilezikleri

  

848299000012   Rulman kafesleri

  

848299000019   Rulmanların diğer aksam ve parçaları

  

8483                   Transmisyon milleri, kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve

sistemleri;vidalar;dişli kutuları volan vb



  

848310               Transmisyon milleri, kranklar

  

84831021           Krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)

  

848310211000   Sivil hava taşıtları için krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)

  

848310219000   Diğer krank ve krank mili (dökme demir/çelikten)

  

84831025           Krank ve krank milleri (açık kalıpta dövülmüş, çelikten)

  

848310251000   Sivil hava taşıtları için krank ve krank milleri (açık kalıpta dövülmüş, çelikten)

  

848310259000   Diğer kullanımlar için krank ve krank milleri (açık kalıpta dövülmüş, çelikten)

  

84831029           Krank ve krank milleri (diğer hallerde)

  

848310291000   Sivil hava taşıtları için krank ve krank milleri (diğer hallerde)

  

848310299000   Diğer kullanımlar için krank ve krank milleri (diğer hallerde)

  

84831050           Eklemli milleri

  

848310501000   Sivil hava taşıtları için eklemli milleri

  

848310509000   Diğer yerlerde kullanılan eklemli milleri

  

84831095           Diğer miller

  

848310951000   Sivil hava taşıtları için diğer transmisyon milleri

  

848310959011   Diğer yerlerde kullanılan kam milleri

  

848310959019   Diğer yerlerde kullanılan diğer transmisyon milleri

  

848320               Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)

  

84832000           Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)

  

848320000000   Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)

  



848330               Yatak kovanları (rulmansız olanlar) mil yatakları

  

84833032           Yatak kovanları (rulmansız) bilyalı/makaralı rulmanlar için

  

848330321000   Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) bilyalı/makaralı rulmanlar için

  

848330329000   Diğer kullanım için yatak kovanları (rulmansız) bilyalı/makaralı rulmanlar için

  

84833038           Yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için

  

848330381000   Sivil hava taşıtları için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için

  

848330389000   Diğer kullanım için yatak kovanları (rulmansız) diğer rulmanlar için

  

84833080           Mil yatakları (rulmansız)

  

848330801000   Sivil hava taşıtları için mil yatakları

  

848330809000   Diğer kullanım için mil yatakları

  

848340               Dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları

  

84834021           Dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni olanlar

  

848340211000   Sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni olanlar(sürtünme dişlileri

hariç)

  

848340219000   Diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, düz ve helezoni olanlar(sürtünme dişlileri

hariç)

  

84834023           Dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz olanlar

  

848340231000   Sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz olanlar(sürtünme

dişlileri hariç)

  

848340239000   Diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, konik ve konik/düz olanlar(sürtünme dişlileri

hariç)

  

84834025           Dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler

  

848340251000   Sivil hava taşıtları için dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler(sürtünme dişlileri hariç)



  

848340259000   Diğer kullanım için dişliler, dişli sistemleri, vida dişliler(sürtünme dişlileri hariç)

  

84834029           Diğer dişliler, dişli sistemleri

  

848340291000   Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri(sürtünme dişlileri hariç)

  

848340299000   Diğer kullanım için diğer dişliler, dişli sistemleri(sürtünme dişlileri hariç)

  

84834030           Bilyalı ve makaralı vidalar

  

848340301000   Sivil hava taşıtları için bilyalı ve makaralı vidalar

  

848340302000   Diğer kullanım için bilyalı vidalar

  

848340303000   Diğer kullanım için makaralı vidalar

  

84834051           Dişli kutular

  

848340511000   Sivil hava taşıtları için dişli kutular

  

848340519011   Diğer kullanım için elle kullanılan dişli kutular

  

848340519012   Diğer kullanım için otomatik kumandalı dişli kutular

  

84834059           Diğer hız değiştiriciler

  

848340591000   Sivil hava taşıtları için diğer hız değiştiriciler

  

848340599000   Diğer kullanım için diğer hız değiştiriciler

  

84834090           Diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları

  

848340901000   Sivil hava taşıtları için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları

  

848340909000   Diğer kullanım için diğer dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları

  

848350               Volanlar, kasnaklar (kasnak blokları dahil)

  

84835020           Volanlar, kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden

  



848350200011   Volonlar; dökme demir/çelik dökümden

  

848350200012   Kasnaklar; dökme demir/çelik dökümden

  

84835080           Volanlar, kasnaklar; diğer maddelerden

  

848350800011   Volonlar; diğer maddelerden

  

848350800012   Kasnaklar; diğer maddelerden

  

848360               Kavramalar, kaplinler (birleştirme, irtibat cihazları)

  

84836020           Kavramalar, kaplinler; dökme demir/çelik dökümden

  

848360201000   Sivil hava taşıtları için kavramalar, kaplinler; dökme demir/çelik dökümden

  

848360209011   Diğer kullanımlar için kavramalar; dökme demir/çelik dökümden

  

848360209012   Diğer kullanımlar için kaplinler; dökme demir/çelik dökümden

  

84836080           Kavramalar, kaplinler; diğer maddelerden

  

848360801000   Sivil hava taşıtları için kavramalar, kaplinler; diğer maddelerden

  

848360809011   Diğer kullanımlar için kavramalar; diğer maddelerden

  

848360809012   Diğer kullanımlar için kaplinler; diğer maddelerden

  

848390               Transmisyon mili, krank, kovan, dişli kutuları vb. parçaları

  

84839020           Yatak kovanlarına ait aksam, parçalar

  

848390201000   Sivil hava taşıtları için yatak kovanlarına ait aksam, parçalar

  

848390209000   Diğer kullanım için yatak kovanlarına ait aksam, parçalar

  

84839081           Kavram, kaplin, volon, kasnak vb. aksam, parçası; dökme demir/çelik dökümden

  

848390811000   Sivil hava taşıt için dökme demir/çelikten ayrı olark getirln dişli çark/zincir dişli/dğr

transmisyon el. , aksam parça

  



848390819011   Diğer kullanımlar için kavram, kaplin aksam, parçası; dökme demir/çelik dökümden

  

848390819019   Diger kullanım için dökme demir/çeliktn ayrı olark getirln dişli çark/zincr dişli/dğr

transmsyon el. ,aksam parça

  

84839089           Kavram, kaplin, volon, kasnak vb. aksam, parçası; diğer maddelerden

  

848390891000   Sivil hava taşıt için diğer maddelerden ayrı olark getirln dişli çark/zincir dişli/dğr

transmisyon el. , aksam parça

  

848390899011   Diğer kullanımlar için kavram, kaplin aksam, parçası; diğer maddelerden

  

848390899019   Diger kullanım taşıt diğer maddelerden ayrı olark getirln dişli çark/zincr dişli/dğr

transmsyon el. ,aksam parça

  

8484                   Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan contalar, takım veya grup halinde

contalar, mekanik salmastralar

  

848410               İki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar

  

84841000           İki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar

  

848410000011   İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar

  

848410000019   Diğer contalar

  

848420               Mekanik salmastralar

  

84842000           Mekanik salmastralar

  

848420000000   Mekanik salmastralar

  

848490               Diğer conta, poşet, zarf vb. takım-grupları

  

84849000           Diğer conta, poşet, zarf vb. takım-grupları

  

848490000000   Diğer conta, poşet, zarf vb. takım-grupları

  

8486                   Yarı iletken disklerin, külçelerin, entegre devrelerin vb imalatında kullanılan makine ve

cihazlar; aksam-parça-aksesuar

  



848610               Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar

  

84861000           Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar

  

848610000000   Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar

  

848620               Yarı iletken tertibatın/elektronik entegre devrelerin imali için makine ve cihazlar

  

84862010           Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletler

  

848620100000   Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletler

  

84862090           Yarı iletken disk, elektronik entegre devresidüz panel göstergesinin imalatı için

makine/cihaz vb.aksam, parçası

  

848620901000   Yarı iletken maddeleri dope etmeye mahsus iyon yerleştiriciler

  

848620902000   Yarı iletken diskin ve düz panel gösterge biriminin ıslak klişesi, develope edilmesi,

soyulması/temizlenmesi için cihaz

  

848620903000   Yarı iletken disklerin (Wafers ) fiziksel biriktirme yoluyla kaplanmasına mahsus cihazlar

  

848620904000   Yarı iletkenlerin montajına mahsus kapsülleme teçhizatı

  

848620905000   Yarı iletken maddelerin hassaslaştırılmış yüzeyler üzerine devre taslaklarının

yansıtılmasına/çizilmesi için cihazlar

  

848620909000   Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus diğer makina ve

cihazlar

  

848630               Düz panel göstergelerinin imali için makine ve cihazlar

  

84863010           Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme yoluyla kaplanması

için cihazlar

  

848630100000   Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme yoluyla kaplanması

için cihazlar

  

84863030           Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü ile gravür yapma cihazları

  

848630300000   Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü ile gravür yapma cihazları



  

84863050           Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının püskürterek fiziksel biriktirme yoluyla

kaplanması için cihazlar

  

848630500000   Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının püskürterek fiziksel biriktirme yoluyla

kaplanması için cihazlar

  

84863090           Düz panel göstergelerinin imali için diğer makine ve cihazlar

  

848630901000   Düz panel gösterge biriminin hassaslaştırılmış yüzeyleri üzerine devre taslaklarının

yansıtılması/çizilmesi için cihaz

  

848630909000   Düz panel göstergelerinin imali için diğer makine ve cihazlar

  

848640               Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar

  

84864000           Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar

  

848640001000   Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske/ağ elde etmede kullanılan üretim cihazı

  

848640009000   Bu faslın 9 (c) nolu notunda belirtilen diğer makine ve cihazlar

  

848690               Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin aksam, parçası

  

84869010           Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları; işlenecek parçaları tutucular

  

848690100000   Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları; işlenecek parçaları tutucular

  

84869020           Sıvı kristal gösterge (LCD) alt tabakaları üzerine fotografik emülsiyon kaplama için

spinerlerin aksam, parçası

  

848690200000   Sıvı kristal gösterge (LCD) alt tabakaları üzerine fotografik emülsiyon kaplama için

spinerlerin aksam, parçası

  

84869030           Elektrokaplama işleminden önce yarı iletken paketin metal telinin temizlenmesinde

kullanılan deflash makinasının aksam,

  

848690300000   Elektrokaplama işleminden önce yarı iletken paketin metal telinin temizlenmesi için

makinaların aksam, parçası

  

84869040           Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakasının püskürterek fiziksel biriktirme yoluyla

kaplanması için cihazın aksam, parça



  

848690400000   Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakasının püskürterek fiziksel biriktirme yoluyla kaplayan

cihazların aksam, parçası

  

84869050           Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü ile gravür için cihazların

aksam, parçası

  

848690500000   Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalar üzerine kuru hak usulü ile gravür için cihazların

aksam, parçası

  

84869060           Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme ile kaplanması için

cihazların aksam, parçası

  

848690600000   Sıvı kristal tertibat (LCD) alt tabakalarının kimyasal buhar biriktirme ile kaplanması için

cihazların aksam, parçası

  

84869070           Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletlerin aksam, parçası

  

848690700000   Ultrasonik işlemlerle çalışan makinalı aletlerin aksam, parçası

  

84869090           Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin diğer aksam, parçası

  

848690900000   Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin diğer aksam, parçası

  

8487                   Diğer makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler,

kontaklar vb aksam-parçalar hariç)

  

848710               Gemi pervaneleri vb. kanatları

  

84871010           Gemi pervaneleri vb. kanatları; bronzdan olan

  

848710100000   Gemi pervaneleri vb. kanatları; bronzdan olan

  

84871090           Gemi pervaneleri vb. kanatları; diğerlerinden

  

848710900000   Gemi pervaneleri vb. kanatları; diğerlerinden

  

848790               Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların aksam, parçası

  

84879040           Dökme demirden aksam ve parçalar (Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya

yer almayan makinalarıa ait)



  

848790400000   Dökme demirden aksam ve parçalar (Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya

yer almayan makinalarıa ait)

  

84879051           Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların çelik dökümden aksam, parçası

  

848790510000   Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların çelik dökümden aksam, parçası

  

84879057           Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten diğer makinalara aksam ve parçalar

  

848790570000   Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten diğer makinalara aksam ve parçalar

  

84879059           Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların diğer demir/çelikten aksam, parçası

  

848790590000   Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların diğer demir/çelikten aksam, parçası

  

84879090           Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların diğer aksam, parçası

  

848790900011   Yağ sızdırmazlık halkaları (yağ keçeleri)

  

848790900019   Bu fasılın başka yerinde yer almayan diğer makinaların diğer aksam, parçası

  

85                       Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme

cihazları;aksam-parça-aksesuarı

  

8501                   Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]

  

850110               Elektrik motorları; güç=<37, 5 w

  

85011010           Senkron motorlar; gücü <18 W

  

850110100000   Senkron motorlar; gücü <=18 W

  

85011091           Üniversal alternatif/doğru akım (AC/DC) motorları; güç =< 37, 5 W

  

850110910000   Üniversal alternatif/doğru akım (AC/DC) motorları; güç =< 37, 5 W

  

85011093           Alternatif akım (AC) motorları; güç<37, 5W

  

850110931000   Oyuncaklar için minyatür (AC) motorlar; güç =< 37, 5 W

  



850110939000   Diğerleri; (AC) motorları güç =< 37, 5 W.

  

85011099           Doğru akım (DC) motorları; güç< 37, 5 w.

  

850110991000   Oyuncaklar için minyatür (DC) motorlar; güç =< 37, 5 W

  

850110999000   Diğerleri; doğru akım (DC) motorları; güç =< 37, 5 W

  

850120               Üniversal AC/DC motorlar; güç>37, 5w

  

85012000           Üniversal AC/DC motorlar; güç>37, 5w

  

850120001100   Sivil hava taşıtları için üniversal alternatif/doğru akım (AC/DC) motorları; 37.5 W < güç <

7, 5 kW

  

850120001200   Sivil hava taşıtları için üniversal alternatif/doğru akım (AC/DC) motorları; 7.5 kW =< güç

=< 150 kW

  

850120009000   Diğer kullanım için üniversal alternatif akım/doğru (AC/DC) motorları; güç > 37, 5 W

  

850131               Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 735 w.<güç<750 w

  

85013100           Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 735 w.<güç<750 w

  

850131001011   Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W

  

850131001012   Sivil hava taşıtları için diğer doğru akım (DC) jeneratörleri; 37.5 W < güç =< 750 W

  

850131009011   Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W

  

850131009012   Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörleri; 37.5 W < güç =< 750 W

  

850132               Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 750w<gücü=<75kw

  

85013200           Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 750 W<güç<75 kW

  

850132001100   Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus doğru akım (DC) motorlar; 7.5 kW < çıkış

gücü <= 75 kW

  

850132001900   Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus diğer doğru akım (DC) motorlar ve

jeneratörler; 750 W < çıkış gücü <= 75 kW



  

850132009000   Diğer yerde kullanılan doğru akım (DC) motorlar ve jeneratörler; 750 W < çıkış gücü <=

75 kW

  

850133               Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 75kw<güç=<375kw

  

85013300           Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 75kw<güç=<375kw

  

850133001000   Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) motorlar; 75 kW < güç =< 150 kW

  

850133002100   Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler; 75 kW < güç < 100 kW

  

850133002200   Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler; güç = 100 kW

  

850133002300   Sivil hava taşıtları için doğru akım (DC) jeneratörler;100 kW < güç =< 150 kW

  

850133003100   Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorlar; 75 kW < güç =< 375 kW

  

850133004100   Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; 75 kW < güç < 100 kW

  

850133004200   Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; güç = 100 kW

  

850133004300   Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; 100 kW < güç =< 375 kW

  

850134               Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; güç > 375kw

  

85013400           Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; güç>375kW

  

850134001000   Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorlar (cer motorları dahil); güç > 375 kW

  

850134002000   Sivil hava taşıtlarında kullanılan doğru akım (DC) jeneratörler; güç > 375 kW

  

850134003000   Diğer kullanım için doğru akım (DC) jeneratörler; güç > 375 kW

  

850140               Tek fazlı alternatif akım (AC) motorları

  

85014020           Tek fazlı alternatif akım (AC) motorları; güç < 735 W

  

850140201100   Sivil hava taşıtları için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); 37.5 W < güç =< 750 W

  

850140201900   Sivil hava taşıtları için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç < 37,5 W



  

850140202100   Diğer kullanım için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); 37.5 W < güç =< 750 W

  

850140202900   Diğer kullanım için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç <= 37.5 W

  

85014080           Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç < 150 W

  

850140801100   Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); 750 W < güç < 7, 5 kW

  

850140801200   Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); 7, 5 kW =< güç =< 150 kW

  

850140801300   Alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç > 150 kW

  

850151               Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç=<750w

  

85015100           Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç=<750w

  

850151001000   Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W

  

850151009000   Diğer yerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W

  

850152               Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; 750w<güç<75kw

  

85015220           Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; 750w<güç<7, 5kw

  

850152201000   Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 750 W < güç =< 7,5 kW

  

850152209000   Diğer yerlerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 750 W < güç =< 7,5 kW

  

85015230           Çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 7, 5 kW.<güç< 37 kW

  

850152301000   Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 7,5 kW < güç =< 37 kW

  

850152309000   Diğer yerlerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 7,5 kW < güç =< 37 kW

  

85015290           Çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37 kW.<güç< 75 kW

  

850152901000   Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37 kW < güç =< 75 kW

  

850152909000   Diğer yerlerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 37 kW < güç =< 75 kW

  



850153               Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç>75kw

  

85015350           Cer motorları; güç > 75 kW

  

850153500000   Cer motorları; güç > 75 kW

  

85015381           Çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 75 kW.<güç< 375 kW

  

850153811000   Sivil hava taşıtları için çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 75 kW < güç =< 150 kW

  

850153819000   Diğer yerlerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 75 kW < güç =< 375 kW

  

85015394           Diğer çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 375 kW < güç =< 750 kW

  

850153940000   Diğer çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 375 kW < güç =< 750 kW

  

85015399           Diğer çok fazlı alternatif akım (AC)motorları; güç > 750 kW

  

850153990000   Diğer çok fazlı alternatif akım (AC)motorları; güç > 750 kW

  

850161               Altarnatif akım (AC) jeneratörleri; güç=<75kVA

  

85016120           Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 75 kW

  

850161201000   Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç =< 7,5 kVA

  

850161209000   Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç =< 7,5 Kva

  

85016180           Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 7, 5 kW.<güç< 75 kW

  

850161801000   Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 7, 5 kVA < güç =< 75 kVA

  

850161809000   Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 7,5 kVA < güç =< 75 kVA

  

850162               Altarnatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA>gücü>75 kVA

  

85016200           Altarnatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA>gücü>75 kVA

  

850162001100   Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 75kVA < güç < 100 kVA

  

850162001200   Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç = 100 kVA



  

850162001300   Sivil hava taşıtları için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 100 kVA < güç =< 375 kVA

  

850162009100   Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; 75kVA < güç < 100 kVA

  

850162009200   Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç = 100 kVA

  

850162009300   Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri;100 kVA <güç = < 375 kVA

  

850163               Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA<gücü<750 kVA

  

85016300           Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA<gücü=<750 kVA

  

850163000000   Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA<gücü=<750 kVA

  

850164               Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 750 kVA

  

85016400           Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 750 kVA

  

850164000000   Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 750 kVA

  

8502                   Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

  

850211               Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;güç=<75kVA

  

85021120           Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç < 7, 5 kVA

  

850211201000   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç=< 7,5 kVA

  

850211209000   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç =< 7,5 kVA

  

85021180           Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 7, 5 kVA <gücü< 75 kVA

  

850211801000   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 7,5 kVA <gücü=< 75

kVA

  

850211809000   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 7,5 kVA <gücü=< 75 kVA

  

850212               Elektrojen grubu (dizel, yarı dizel için) 75kVA<güç<375kVA

  

85021200           Elektrojen grubu (dizel, yarı dizel için) 75kVA<güç<375kVA



  

850212001100   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;75 kVA < güç < 100

kVA

  

850212001200   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç = 100 kVA

  

850212001300   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 100 kVA< güç =< 375

kVA

  

850212002100   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 75 kVA < güç < 100 kVA

  

850212002200   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç = 100 kVA

  

850212002300   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 100 kVA< güç =< 375

kVA

  

850213               Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç>375kVA

  

85021320           Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 375 kVA <gücü< 750 kVA

  

850213201000   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 375 kVA <gücü=< 750

kVA

  

850213209000   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 375 kVA <gücü =< 750

kVA

  

85021340           Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 750 kVA <gücü< 2000 kVA

  

850213401000   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 750 kVA <gücü =<

2000 kVA

  

850213409000   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; 750 kVA <gücü =< 2000

kVA

  

85021380           Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç < 2000 kVA

  

850213801000   Sivil hava taşıtları için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç > 2000 kVA

  

850213809000   Diğer kullanım için dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç > 2000 kVA

  

850220               Kıvılcım ateşlemeli-pistonlu motor elektrojen grubu



  

85022020           Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; güç < 100 kVA

  

850220201000   Sivi hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli,içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen

grupları; güç =< 7.5 kVA

  

850220209000   Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli,içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen grupları;

güç =< 7.5 kVA

  

85022040           Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; 7, 5 kVA <gücü< 375 kVA

  

850220401000   Sivi hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli,içte yanmalı,pistonlu motorlu elektrojen grupları;

7,5 kVA <gücü=< 375 kVA

  

850220402000   Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli,içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen grupları;

7,5 kVA <gücü< 100 kVA

  

850220403000   Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli,içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen grupları;

gücü = 100 kVA

  

850220404000   Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen grupları;

100 kVA <gücü =< 375 kVA

  

85022060           Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; 375 kVA <gücü< 750 kVA

  

850220601000   Sivi hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli,içten yanmalı,pistonlu motorlu elektrojen

grupları; 375 kVA <gücü=< 750 kVA

  

850220609000   Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli,içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen grupları;

375 kVA <gücü=< 750 kVA

  

85022080           Kıvılcım ateşlemeli, pistonlu motorlu elektrojen grupları; güç > 750 kVA

  

850220801000   Sivi hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen

grupları; güç > 750 kVA

  

850220809000   Diğer kullanım için kıvılcım ateşlemeli,içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrojen grupları;

güç > 750 kVA

  

850231               Rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları

  



85023100           Rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları

  

850231001100   Sivil hava taşıtları için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları; güç < 100 kVA

  

850231001200   Sivil hava taşıtları için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları; güç = 100 kVA

  

850231001300   Sivil hava taşıtları için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları; güç > 100 kVA

  

850231002100   Diğer kullanım için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları; güç < 100 kVA

  

850231002200   Diğer kullanım için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları; güç = 100 kVA

  

850231002300   Diğer kullanım için rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları; güç > 100 kVA

  

850239               Diğer elektrojen grupları

  

85023920           Torbo jenaratörlü elektrojen grupları

  

850239201100   Diğer kullanım için turbo jenaratörlü elektrojen grupları; güç < 100 kVA

  

850239201200   Diğer kullanım için turbo jenaratörlü elektrojen grupları; güç = 100 kVA

  

850239201300   Diğer kullanım için turbo jenaratörlü elektrojen grupları; güç > 100 kVA

  

850239202100   Sivil hava taşıtları için turbo jenaratörlü elektrojen grupları; güç < 100 kVA

  

850239202200   Sivil hava taşıtları için turbo jenaratörlü elektrojen grupları güç = 100 kVA

  

850239202300   Sivil hava taşıtları için turbo jenaratörlü elektrojen grupları; güç > 100 kVA

  

85023980           Diğer elektrojen grupları

  

850239801100   Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç < 100 kVA

  

850239801200   Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları güç = 100 kVA

  

850239801300   Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç > 100 kVA

  

850240               Diğer rotatif elektrik konvektörleri

  

85024000           Diğer rotatif elektrik konvektörleri



  

850240001000   Sivil hava taşıtları için rotatif elektrik konvertörleri

  

850240009000   Diğer kullanım için rotatif elektrik konvertörleri

  

8503                   Sadece veya esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya

elverişli aksam ve parçalar

  

850300               Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları

  

85030010           Manyetik olmayan tespit bileziği

  

850300100000   Manyetik olmayan tespit bileziği

  

85030091           Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grup, aksam/parça (dökme demir ve çelik)

  

850300911000   Dökme demir/çelik dökümden oyuncaklar için minyatür motor aksam; parçaları

  

850300919011   Dökme demir/çelik dökümden stator ve rotor paketleri

  

850300919012   Dökme demir/çelik dökümden kollektörler

  

850300919013   Dökme demir/çelik dökümden manyetik saclar (kare ve dikdörtgen hariç)

  

850300919019   Dökme demir veya çelikten diğer aksam ve parçalar

  

85030099           Elektrik motor, leneratör, elektrojen grup, aksam/parça (diğer madde.)

  

850300991000   Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları; diğer maddelerden

  

850300999011   Diğer şekillerde stator ve rotor paketleri

  

850300999012   Diğer şekillerde kollektörler

  

850300999013   Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar

  

850300999019   Sadece/esas itibariyle 85.01/85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli

diğer aksam ve parçalar;diğer

  

8504                   Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler

  



850410               Deşarj tüpleri, ampulleri için balastlar

  

85041020           Endüktörler

  

850410201000   Sivil hava taşıtları için endüktörler

  

850410209000   Diğer kullanım için endüktörler

  

85041080           Deşarj ampulleri/tüpleri için balastlar

  

850410801000   Sivil hava taşıtları için diğer deşarj ampulleri/tüpleri için balastlar (endüktörler hariç)

  

850410809000   Diğer kullanım için diğer deşarj ampulleri/tüpleri için balastlar (endüktörler hariç)

  

850421               Sıvı dielektrik transformatörler güç<650 kVA

  

85042100           Sıvı dielektrik transformatörler; güç=<650 kVA

  

850421000000   Sıvı dielektrik transformatörler; güç=<650 kVA

  

850422               Sıvı dielektrik transformatörleri;650 kVA<gücü<10 000kVA

  

85042210           Sıvı dielektrik transformatörler; 650 kVA <güç =<1600 kVA

  

850422100000   Sıvı dielektrik transformatörler; 650 kVA <güç =<1600 kVA

  

85042290           Gücü >1600 kVA <10 000 kVA sıvı dielektrik transformatörler

  

850422901000   Sıvı dielektrik transformatörler; 1600 kVA <güç <= 2000 kVA (35000 volt ile 2000 kVA)

  

850422902000   Sıvı dielektrik transformatörler; 2000 kVA <güç <= 10000 kVA (35000 volttan büyük

10000 kVA'ı geçmeyen)

  

850422909000   Diğer sıvı dielektrik transformatörler; 650 kVA <güç=< 10000 kVA

  

850423               Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA

  

85042300           Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA

  

850423000011   Sıvı dielektrik transformatörler 10000 kVA < güç =< 50000 kVA

  



850423000019   Diğer dielektrik transformatörler güç>50000 kVA

  

850431               Diğer transformatörler;gücü<1 kVA

  

85043121           Gerilim transformatörler; güç =< 1 kVA

  

850431210000   Gerilim transformatörler; güç =< 1 kVA

  

85043129           Diğer ölçü transformatörleri; güç=<1 kVA,diğer

  

850431290000   Diğer ölçü transformatörleri; güç=<1 kVA,diğer

  

85043180           Transformatörler; güç < 1 kVA

  

850431801000   Oyuncaklar için diğer transformatörler; güç=<1 kVA,diğer

  

850431809011   Ferrit nüveli transformatörler; güç=< 1 kVA

  

850431809019   Diğer transformatörler; güç =< 1 kVA,diğer

  

850432               Diğer transformatörler;1 kVA<gücü<16 kVA

  

85043200           Transformatörler; 1kVA<güç <= 16 kVA

  

850432001000   Oyuncaklar için transformatörler; 1 kVA < gücü <= 16 kVA

  

850432008000   Diğer transformatörler; 1 kVA < gücü <= 16 kVA

  

850433               Diğer transformatörler;16 kVA<gücü<500 kVA

  

85043300           Diğer transformatörler;16 kVA<gücü=<500 kVA

  

850433000000   Diğer transformatörler;16 kVA<gücü=<500 kVA

  

850434               Diğer transformatörler güç>500 kVA

  

85043400           Diğer transformatörler güç>500 kVA

  

850434000000   Diğer transformatörler güç>500 kVA

  

850440               Statik konvertörler



  

85044030           Telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için kullanılan statik

konvertör

  

850440301011   Kesintisiz güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle

kullanılacak olan)

  

850440301012   Stabilize güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle

kullanılacak olan)

  

850440301019   Diğer güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak

olan)

  

850440302000   Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. için

kullanılan statik konvertör

  

850440309000   Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinası vb. için

kullanılan statik konvertör

  

85044055           Akümülatör şarj ediciler

  

850440551000   Sivil hava taşıtları için akümülatör şarj ediciler

  

850440559000   Diğer kullanım için akümülatör şarj ediciler

  

85044082           Redresörler

  

850440821000   Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus redresörler

  

850440829000   Diğer kullanım için redresörler

  

85044084           İnvertörler; güç <7, 5kVA

  

850440841000   Sivil hava taşıtları için invertörler; güç =<7, 5kVA

  

850440849000   Diğer kullanım için invertörler; güç =<7, 5kVA

  

85044088           İnvertörler; güç >7, 5kVA

  

850440881000   Sivil hava taşıtları için invertörler; güç >7, 5kVA

  



850440889000   Diğer kullanım için invertörler; güç >7, 5kVA

  

85044090           Kesintisiz ve stabilize güç kaynakları, diğerleri

  

850440901000   Sivil hava taşıtları için diğer statik konvertörler;diğer

  

850440909011   Kesintisiz güç kaynakları, diğerleri

  

850440909012   Stabilize güç kaynakları, diğerleri

  

850440909019   Diğer güç kaynakları, diğerleri

  

850450               Diğer endüktörler

  

85045020           Telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. diğer endüktörler

  

850450201000   Sivil hava taşıtları için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. diğer

endüktörler

  

850450209000   Diğer kullanım için telekomünikasyon cihazı, otomatik bilgi işlem makinaları vb. diğer

endüktörler

  

85045095           Başka yerde kullanılan diğer endüktörler

  

850450950000   Başka yerde kullanılan diğer endüktörler

  

850490               Transformatör, konvertör, bobin, selflerin aksam-parçaları

  

85049005           Güç sağlama ve otomatik bilgi işlem mak.birimleri için endüktörlerin aksamı

  

850490050000   Güç sağlama ve otomatik bilgi işlem mak.birimleri için endüktörlerin aksamı

  

85049011           Transformatörlere ve endüktörlere ait ferrit nüveler

  

850490110000   Transformatörlere ve endüktörlere ait ferrit nüveler

  

85049018           Bobin, self ve oyuncakların aksam; parçası

  

850490181000   Oyuncaklara ait olan aksam; parçalar

  

850490189000   Transformatör ve endüktörlere mahsus diğer aksam ve parçalar



  

85049091           Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak statik konvertörlere

ait elektronik montajlar

  

850490910000   Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak statik konvertörlere

ait elektronik montajlar

  

85049099           Diğer statik konvertörlere ait aksam; parçalar

  

850490990000   Diğer statik konvertörlere ait aksam; parçalar

  

8505                   Elektro ve diğer mıknatıslar; mıknatıslı aynalar,kıskaçIar vb;kaplinler,

kavramalar,frenler;elektromanyetik vinç başları

  

850511               Metalden daimi mıknatıslar

  

85051100           Metalden daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen eşya

  

850511000000   Metalden daimi mıknatıslar ve daimi mıknatıs olabilen eşya

  

850519               Diğer daimi mıknatıs ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıs

  

85051910           Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar

  

850519100000   Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar

  

85051990           Diğer daimi mıknatıslar

  

850519900000   Diğer daimi mıknatıslar

  

850520               Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler

  

85052000           Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler

  

850520000000   Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler

  

850590               Elektro-mıknatıslar, mıknatıslı platolar, aynalar

  

85059020           Elektro mıknatıslar; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri

tespit tertibatı

  



850590200000   Elektro mıknatıslar; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri

tespit tertibatı

  

85059050           Elektromanyetik vinç başları

  

850590500000   Elektromanyetik vinç başları

  

85059090           Elektromanyetik/daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar vb. İçin aksam ve parçalar

  

850590900000   Elektromanyetik/daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar vb. İçin aksam ve parçalar

  

8506                   Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları

  

850610               Manganez dioksitli, elektrik pil-bataryaları

  

85061011           Manganez dioksitli silindirik alkali piller

  

850610110000   Manganez dioksitli silindirik alkali piller

  

85061018           Manganez dioksitli diğer alkali piller; primer (şarj edilemeyen)

  

850610180000   Manganez dioksitli diğer alkali piller; primer (şarj edilemeyen)

  

85061091           Manganez dioksitli diğer silindirik piller

  

850610910000   Manganez dioksitli diğer silindirik piller

  

85061098           Manganez dioksitli diğer piller; primer (şarj edilemeyen)

  

850610980000   Manganez dioksitli diğer piller; primer (şarj edilemeyen)

  

850630               Cıva oksitli elektrik pilleri, bataryaları

  

85063000           Civa oksitli piller ve bataryalar; primer (şarj edilemeyen)

  

850630000000   Civa oksitli piller ve bataryalar; primer (şarj edilemeyen)

  

850640               Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar

  

85064000           Gümüş oksitli piller ve bataryalar; primer (şarj edilemeyen)

  



850640000000   Gümüş oksitli piller ve bataryalar; primer (şarj edilemeyen)

  

850650               Lityum oksitli elektrik pilleri, bataryalar

  

85065010           Lityumlu silindirik piller

  

850650100000   Lityumlu silindirik piller

  

85065030           Lityumlu düğme piller

  

850650300000   Lityumlu düğme piller

  

85065090           Lityumlu diğer piller

  

850650900000   Lityumlu diğer piller

  

850660               Çinko-hava reaksiyonlu piller

  

85066000           Çinko-hava reaksiyonlu piller; primer (şarj edilemeyen)

  

850660000000   Çinko-hava reaksiyonlu piller; primer (şarj edilemeyen)

  

850680               Diğer primer elektrik pilleri, bataryaları

  

85068005           Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

  

850680050000   Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller

  

85068080           Diğer primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryalar

  

850680800000   Diğer primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryalar

  

850690               Primer elektrik pilleri/bataryaları aksam, parçaları

  

85069000           Primer elektrik pilleri/bataryaları aksam, parçaları

  

850690000000   Primer elektrik pilleri/bataryaları aksam, parçaları

  

8507                   Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil)

  

850710               Kurşun asitli akümülatörler-pistonlu motorlar için



  

85071020           Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter akümülatörler; sıvı elektrolitle çalışan

  

850710200011   Pistonlu motorlar için kurşun asitli, sıvı elektrolitle çalışan starter akümülatörler;

ağırlık<=5kg

  

850710200012   Pistonlu motorlar için kurşun asitli, sıvı elektrolitle çalışan starter akümülatörler;

ağırlık>5kg

  

85071080           Pistonlu motorlar için kurşun asitli diğer starter akümülatörler

  

850710800011   Pistonlu motorlar için kurşun asitli diğer starter akümülatörler; ağırlık<=5kg

  

850710800012   Pistonlu motorlar için kurşun asitli diğer starter akümülatörler; ağırlık>5kg

  

850720               Diğer kurşun asitli akümülatörler

  

85072020           Kurşun-asitli diğer akümülatörler; sıvı elektrolitle çalışan

  

850720200011   Traksiyoner akümülatörler; kurşun-asitli, sıvı elektrolitle çalışan

  

850720200019   Kurşun-asitli, sıvı elektrolitle çalışan diğer akümülatörler

  

85072080           Kurşun-asitli diğer akümülatörler

  

850720800000   Kurşun-asitli diğer akümülatörler

  

850730               Nikel kadmiyumlu akümülatörler

  

85073020           Nikel kadmiyumlu sızdırmaz akümülatörler

  

850730200000   Nikel kadmiyumlu sızdırmaz akümülatörler

  

85073080           Nikel kadmiyumlu diğer akümülatörler

  

850730800000   Nikel kadmiyumlu diğer akümülatörler

  

850740               Nikel-demirli akümülatörler

  

85074000           Nikel-demirli akümülatörler

  



850740000000   Nikel-demirli akümülatörler

  

850750               Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri

  

85075000           Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri

  

850750000000   Nikel-metal hidrürlü elektrik akümülatörleri

  

850760               Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri

  

85076000           Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri

  

850760000000   Lityum iyonlu elektrik akümülatörleri

  

850780               Diğer akümülatörler

  

85078000           Diğer elektrik akümülatörleri

  

850780000000   Diğer elektrik akümülatörleri

  

850790               Elektrikli akümülatörlerin aksam, parçası ve separatörler

  

85079030           Separatörler

  

850790300000   Akümülatör separatörleri

  

85079080           Akümülatörlerin diğer aksam ve parçaları

  

850790800000   Akümülatörlerin diğer aksam ve parçaları

  

8508                   Vakumlu eIektrik süpürgeleri

  

850811               Kendinden elektrikli vakumlu süpürge (gücü <1500 Wat) bir toz torbasına sahip (kapasite:

<20 lt)

  

85081100           Kendinden elektrikli vakumlu süpürge (gücü <1500 Wat) bir toz torbasına sahip (kapasite:

<20 lt)

  

850811000011   Kendinden elektrikli vak.süpürge; gücü =<1500 Wat, toz torbasına sahip veya toplama

kapasitesi=<20 lt, gerilim>=110V

  



850811000019   Kendinden elektrikli vak.süpürge; gücü =<1500 Wat, toz torbasına sahip veya toplama

kapasitesi=<20 lt, gerilim<110V

  

850819               Kendinden elektrikli diğer vakumlu süpürge

  

85081900           Kendinden elektrikli diğer vakumlu süpürge

  

850819000000   Kendinden elektrikli diğer vakumlu süpürge

  

850860               Vakumlu diğer elektrik süpürgeleri

  

85086000           Vakumlu diğer elektrik süpürgeleri

  

850860000000   Vakumlu diğer elektrik süpürgeleri

  

850870               Vakumlu eIektrik süpürgelerinin aksam, parçası

  

85087000           Vakumlu eIektrik süpürgelerinin aksam ve parçaları

  

850870000000   Vakumlu eIektrik süpürgelerinin aksam ve parçaları

  

8509                   Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar

(elektrik süpürgeleri hariç)

  

850940               Elektromekanik mutfak alet ve makineleri

  

85094000           Elektromekanik mutfak alet ve makineleri

  

850940000011   Öğütücüler; ev işlerinde kullanılmaya mahsus, kendinden elektrik motorlu, gıda maddeleri

için

  

850940000012   Mikserler; ev işlerinde kullanılmaya mahsus, kendinden elektrik motorlu, gıda maddeleri

için

  

850940000013   Blenderler; ev işlerinde kullanılmaya mahsus, kendinden elektrik motorlu, gıda maddeleri

için

  

850940000014   Sebze ve meyve presleri; ev işlerinde kullanılmaya mahsus, kendinden elektrik motorlu,

gıda maddeleri için

  

850940000015   Komple setler; ev işlerinde kullanılmaya mahsus, kendinden elektrik motorlu, gıda

maddeleri için



  

850940000019   Ev işlerinde kullanılmaya mahsus, kendinden elektrik motorlu, gıda maddeleri için diğer

aletler

  

850980               Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu diğer cihazlar

  

85098000           Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu diğer cihazlar

  

850980000011   Et kıyma makinası; ev işlerinde kullanılan, elektrik motorlu

  

850980000019   Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu diğer cihazlar

  

850990               Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu cihazların aksam, parçası

  

85099000           Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu cihazların aksam, parçası

  

850990000000   Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu cihazların aksam, parçası

  

8510                   Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epilasyon

cihazları

  

851010               Elektrikli traş makineleri

  

85101000           Elektrikli traş makineleri

  

851010000000   Elektrikli traş makineleri

  

851020               Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makineleri

  

85102000           Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makineleri

  

851020000011   Elektrikli saç kesme makineleri

  

851020000012   Elektrikli hayvan kırkma makineleri

  

851030               Elektrikli epilasyon cihazları

  

85103000           Elektrikli epilasyon cihazları

  

851030000000   Elektrikli epilasyon cihazları

  



851090               Elektrikli saç kesme, traş/hayvan kırkma makinelerinin aksam, parçaları

  

85109000           Elektrikli saç kesme, traş/hayvan kırkma makinelerinin aksam, parçaları

  

851090001000   Elektrikli traş makinalarının ağız, bıçak, tarak ve başları ; epilasyon cihazlarının aksam ve

parçaları

  

851090002000   Elektrikli saç kesme/hayvan kırkma makinelerinin baş, tarak ve bıçakları

  

851090009000   Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epilasyon

cihazlarının diğer aksam ve parçaları

  

8511                   Motorlarda kullanılılan elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları

(ateşleme-dinamo manyetoları, vb)

  

851110               Ateşleme bujileri

  

85111000           Ateşleme bujileri

  

851110001000   Sivil hava taşıtları için ateşleme bujileri

  

851110009000   Diğer kullanım için ateşleme bujileri

  

851120               Ateşleme ve dinamo manyetoları, manyetik volanlar

  

85112000           Ateşleme ve dinamo manyetoları, manyetik volanlar

  

851120001000   Sivil hava taşıtları için ateşleme, dinamo manyetoları ve manyetik volanlar

  

851120009000   Diğer araçlar için ateşleme, dinamo manyetoları ve manyetik volanlar

  

851130               Distribütörler; ateşleme bobinleri

  

85113000           Distribütörler; ateşleme bobinleri

  

851130001000   Sivil hava taşıtları için distribütörler, ateşleme bobinleri

  

851130009011   Diğer kullanım için distribütörler

  

851130009012   Diğer kullanım için ateşleme bobinleri

  



851140               Marş motorları

  

85114000           Marş motorları

  

851140001000   Sivil hava taşıtları için marş motorları

  

851140009000   Diğer kullanım için marş motorları

  

851150               İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer jeneratörler

  

85115000           İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer jeneratörler

  

851150001000   Sivil hava taşıtları için diğer jeneratörler

  

851150009000   Başka yerde kullanılan diğer jeneratörler

  

851180               İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer tertibat, cihazlar

  

85118000           İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer tertibat, cihazlar

  

851180001000   Sivil hava taşıtları için diğer tertibat ve cihazlar

  

851180009011   Diğer kullanım için ısıtma bujileri

  

851180009019   Diğer kullanım için diğer tertibat ve cihazlar

  

851190               İçten yanmalı motorların elektrikli hareket tertibat aksamı

  

85119000           İçten yanmalı motorların elektrikli hareket tertibat aksamı

  

851190000000   Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlar için aksam ve

parçalar

  

8512                   MotorIu taşıtIar, bisiklet, motosikletIerde için aydınIatma veya işaret cihazIarı, cam siliciler

vb tertibat

  

851210               Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma/işaret cihazları

  

85121000           Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma/işaret cihazları

  

851210000000   Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma/işaret cihazları



  

851220               Diğer aydınlatma/gözle görülebilen işaret cihazları

  

85122000           Diğer aydınlatma/gözle görülebilen işaret cihazları

  

851220000011   Aydınlatma dinamoları; motorIu taşıtIarda, bisikletlerde veya motosikletIerde kuIIanıIan

  

851220000012   Her türlü farlar (monoblok farlar hariç)

  

851220000019   Diğer aydınlatma/işaret cihazları

  

851230               Sesli işaret cihazları

  

85123010           Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

  

851230100000   Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

  

85123090           Sesli diğer işaret cihazları

  

851230900011   Elektrikli kornalar

  

851230900012   Sirenler

  

851230900019   Sesli diğer işaret cihazları

  

851240               Cam siliciler, buzlanma/buğulanmayı önleyici tertibat

  

85124000           Cam siliciler, buzlanma/buğulanmayı önleyici tertibat

  

851240000011   Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili)

  

851240000012   Buzlanma/buğulanmayı önleyici cihazlar

  

851290               Motorlu araçların işaret cihazlarının aksam, parça

  

85129010           Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmlarının aksam, parçası

  

851290100000   Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmlarının aksam, parçası

  

85129090           Motorlu araçların diğer işaret cihazlarının aksam, parça

  



851290900011   Aydınlatma cihazlarına ait olan diğer aksam ve parçalar

  

851290900012   Sesli işaret cihazlarına ait diğer aksam ve parçalar

  

851290900013   Cam silicilere ait olan diğer aksam ve parçalar

  

851290900019   MotorIu taşıt, bisiklet/ motosikletIer için elektrikIi aydınIatma/ işaret cihazIarının diğer

aksam ve parçaları

  

8513                   Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manyetolar) ile çalışan portatif

elektrik lambaları

  

851310               Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambası

  

85131000           Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambası

  

851310001000   Madenciler için emniyet lambaları

  

851310009000   Kendi enerji kaynakları ile çalışan diğer portatif elektrik lambaları(85.12 hariç)

  

851390               Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambalarının aksam, parçası

  

85139000           Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambalarının aksam, parçası

  

851390001000   Madenciler için emniyet lambalarının aksam ve parçaları

  

851390009000   Diğer aydınlatma lambalarının aksam ve parçaları

  

8514                   Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları; diğer sanayi veya

laboratuvar cihazları

  

851410               Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar

  

85141010           Ekmek, pasta, bisküvicilik için rezistanslı ocak ve fırınlar

  

851410100000   Ekmek, pasta, bisküvicilik için rezistanslı ocak ve fırınlar

  

85141080           Sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan rezitansla ısıtılan ocak ve fırınlar

  

851410800011   Sanayide kullanılan rezistanslı ocak ve fırınlar

  



851410800012   laboratuvar için rezistanslı ocak ve fırınlar

  

851420               Endüksiyon/dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak, fırınlar

  

85142010           Endüksiyon ocak ve fırınları

  

851420100011   Sanayide kullanılan endüksiyon ocak ve fırınlar

  

851420100012   laboratuvarda kullanılan endüksiyon ocak ve fırınlar

  

85142080           Sanayi/labaratu. kullanılan ve dielektrik kaybı yolu ile çalışan ocak ve fırınlar

  

851420800011   Dielektrik kaybı ile çalışan sanayi ocak ve fırınları

  

851420800012   Dielektrik kaybı ile çalışan laboratuvar ocak ve fırınları

  

851430               Elektrikle çalışan diğer ocak ve fırınlar

  

85143000           Diğer ocak ve fırınlar; sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan

  

851430000000   Diğer ocak ve fırınlar; sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan

  

851440               Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları

  

85144000           Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları

  

851440000000   Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları

  

851490               Sanayi-laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları vb. aksam, parçası

  

85149000           Sanayi-laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları vb. aksam, parçası

  

851490000000   Sanayi ve laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları vb. aksam, parçası

  

8515                   Elektrik, lazer, ışık,ışın, ultrasonik vb yollarla lehim-kaynak makina ve cihazları; metal

püskürtme makina ve cihazları

  

851511               Elektrikli lehim havya ve tabancaları

  

85151100           Elektrikli lehim havya ve tabancaları

  



851511000000   Elektrikli lehim havya ve tabancaları

  

851519               Diğer elektrikli lehim makine ve cihazları

  

85151900           Diğer elektrikli lehim makine ve cihazları

  

851519000000   Diğer elektrikli lehim makine ve cihazları

  

851521               Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

  

85152100           Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

  

851521000000   Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

  

851529               Metallere rezistans kaynağı için diğer cihazlar

  

85152900           Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makina ve cihazlar

  

851529000000   Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makina ve cihazlar

  

851531               Metallere ark kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

  

85153100           Metallere ark kaynağı yapmaya mahsus, tamamen veya kısmen otomatik makina ve

cihazlar

  

851531000000   Metallere ark kaynağı yapmaya mahsus, tamamen veya kısmen otomatik makina ve

cihazlar

  

851539               Metallere ark kaynağı için diğer cihazlar

  

85153913           Transfomatörlü elle kaynak yapmaya mahsus diğer ark kaynağı makine ve cihazları

  

851539130000   Transfomatörlü elle kaynak yapmaya mahsus diğer ark kaynağı makine ve cihazları

  

85153918           Jeneratör/rotatif, statik, konvertör/redresörlerle olan tamamen/kısmen otomatik olmayan ark

kaynağı makine ve cihazları

  

851539180000   Jeneratör/rotatif, statik, konvertör/redresörlerle olan tamamen/kısmen otomatik olmayan ark

kaynağı makine ve cihazları

  

85153990           Diğer metallere ark kaynağı yapmaya mahsus makine ve cihazlar,diğerleri



  

851539900000   Diğer metallere ark kaynağı yapmaya mahsus makine ve cihazlar,diğerleri

  

851580               Lehim, kaynak için diğer makine-cihazlar

  

85158010           Metalleri işlemek için diğer makina ve cihazlar

  

851580101000   Metalleri işlemek için ultrasonik kaynak makinaları

  

851580102000   Metaller için sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine

mahsus elektrikli alet/cihaz

  

851580108000   Metalleri işlemek için elektrikli diğer makina ve cihazlar

  

85158090           Kaynak yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar

  

851580901000   Ultrasonik kaynak makinaları

  

851580909000   Kaynak yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar

  

851590               Elektrik, lazer, ultrasonik vb. kaynak cihazı aksam, parçaları

  

85159000           Elektrik, lazer, ultrasonik vb. kaynak cihazı aksam, parçaları

  

851590001000   Metal karbürlerin/metallerin sıcak püskürten elektrikli alet,cihaz,ultrasonik kaynak

makinalarının aksam ve parçaları

  

851590009011   Kaynak pensleri

  

851590009019   Lehim/kaynak yapmak,metalleri/sermetleri sıcak püskürtmek için elektrikli makine ve

cihazların diğer aksam ve parçası

  

8516                   Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler,

rezistanlar

  

851610               Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar

  

85161011           Elektrikli anında su ısıtıcılar

  

851610110000   Elektrikli anında su ısıtıcılar

  



85161080           Elektrikli depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar

  

851610800011   Daldırma tipi elektrikli su ısıtıcılar

  

851610800019   Elektrikli depolu su ısıtıcıları

  

851621               Depolu ısıtıcı radyatörler

  

85162100           Depolu ısıtıcı radyatörler

  

851621000000   Depolu ısıtıcı radyatörler

  

851629               Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli cihazlar

  

85162910           Sıvıyla doldurulmuş radyatörler

  

851629100000   Sıvıyla doldurulmuş radyatörler

  

85162950           Konveksiyon tipi ısıtıcılar

  

851629500000   Konveksiyon tipi ısıtıcılar

  

85162991           Bünyesinde bir fan olanlar

  

851629910011   Bünyesinde bir fan olan ısıtmalı hava perdeleri

  

851629910019   Bünyesinde bir fan olan diğer ısıtıcılar

  

85162999           Herhangi bir yeri ısıtan elektrikli cihazlar

  

851629990012   Elektrikli kanal tipi bünyesinde fan olmayan ısıtıcı; herhangi bir mahallin/ toprak vb.

yerlerin ısıtılmasına mahsus

  

851629990013   Elektrikli bünyesinde fan olmayan diğer ısıtıcı ve sobalar; herhangi bir mahallin/toprak

vb.yerlerin ısıtılmasına mahsus

  

851629990019   Herhangi bir mahallin/ toprak vb. yerlerin ısıtılmasına mahsus diğer elektrikli cihazlar

  

851631               Saç kurutucuları

  

85163100           Saç kurutucular



  

851631000011   Saç kurutma başlıkları

  

851631000019   Diğer saç kurutucuları

  

851632               Berber işleri için diğer ısıtma, kıvırma cihazları

  

85163200           Berber işleri için diğer ısıtma, kıvırma cihazları

  

851632000011   Berber işleri için saç kıvırma cihazları

  

851632000012   Berber işleri için saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları

  

851632000019   Berber işleri için diğer cihazlar

  

851633               El kurutma cihazları

  

85163300           El kurutma cihazları

  

851633000000   El kurutma cihazları

  

851640               Elektrik ütüleri

  

85164000           Elektrikli ütüler

  

851640000011   Elektrikli buharlı ütüler

  

851640000019   Diğer elektrikli ütüler

  

851650               Mikro dalgalı fırınlar

  

85165000           Mikro dalgalı fırınlar

  

851650000000   Mikro dalgalı fırınlar

  

851660               Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb.

  

85166010           Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

  

851660100000   Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

  



85166050           Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları

  

851660500000   Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları

  

85166070           Izgaralar ve kızartma cihazları

  

851660700000   Izgaralar ve kızartma cihazları

  

85166080           Gömme fırınlar

  

851660800000   Gömme fırınlar

  

85166090           Diğer elektrikli ocak, fırın ızgara vb. cihazları

  

851660900011   Tost makineleri

  

851660900019   Diğer fırınlar; ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları, ızgaralar ve kızartma cihazları

  

851671               Kahve/çay yapmaya mahsus elektro termik cihazlar

  

85167100           Kahve/çay yapmaya mahsus elektro termik cihazlar

  

851671000000   Kahve/çay yapmaya mahsus elektro termik cihazlar

  

851672               Ekmek kızartma makineleri

  

85167200           Ekmek kızartma makineleri

  

851672000000   Ekmek kızartma makineleri

  

851679               Ev işlerinde kullanılan diğer elektro termik cihazlar

  

85167920           Fritözler

  

851679200000   Fritözler

  

85167970           Ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar

  

851679700011   Su kaynatma kapları (kettle)

  

851679700019   Diğer elektrotermik cihazlar



  

851680               Elektrikli ısıtıcı rezistanslar

  

85168020           Elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş

  

851680200011   Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine monte

edilmiş

  

851680200019   Diğer kullanım için elektrikli ısıtıcı rezistanslar; izole edici bir mesnet üzerine monte

edilmiş

  

85168080           Elektrikli ısıtıcı rezistanslar; diğerleri

  

851680800011   Taşıtlarda kullanılan elektrikli ısıtıcı rezistanslar, diğer

  

851680800019   Diğer kullanım için elektrikli ısıtıcı rezistanslar, diğer

  

851690               Elektrikli ev aletlerinin aksam, parçaları

  

85169000           Elektrikli ev aletlerinin aksam, parçaları

  

851690000011   Su ısıtıcılarına ait aksam ve parçalar

  

851690000012   Herhangi bir mahallin vb. yerlerin ısıtılmasına mahsus cihazların aksam ve parçaları

  

851690000013   Berber işleri için kullanılan cihazlara ait aksam ve parçalar

  

851690000014   Ütülere ait aksam ve parçalar

  

851690000019   Elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistansların diğer aksam ve parçaları

  

8517                   Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer

cihazlar

  

851711               Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

  

85171100           Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

  

851711000000   Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

  

851712               Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar



  

85171200           Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar

  

851712000011   Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

  

851712000012   Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları

  

851712000013   Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları

  

851712000019   Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için diğer telefonlar

  

851718               Telefon cihazları (hücresel ağlar/kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); diğerleri

  

85171800           Telefon cihazları (hücresel ağlar/kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); diğerleri

  

851718000011   Otomatik olan telefon cihazları

  

851718000012   Manyetolu telefon cihazları

  

851718000013   Kartlı ankesörlü telefon cihazları

  

851718000014   Masa tipi ankesör telefon cihazları

  

851718000019   Diğer telefon cihazları; diğerleri

  

851761               Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları

  

85176100           Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları

  

851761001000   Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları; hücresel ağ için olan

  

851761009000   Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus baz istasyonları; diğerleri

  

851762               Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina

  

85176200           Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina

  

851762001000   Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina;

hücresel ağ için olan

  

851762009000   Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturmak için makina;

diğerleri



  

851769               Ses, görüntü/diğer bilgileri almaya, çevirmeye, vermeye/yeniden oluşturma makinaları

  

85176910           Görüntülü telefon cihazları

  

851769100000   Görüntülü telefon cihazları

  

85176920           Kapalı devre konuşma sistemleri

  

851769200000   Kapalı devre konuşma sistemleri

  

85176931           Arama, uyarma/çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

  

851769310000   Arama, uyarma/çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

  

85176939           Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı diğer cihazlar

  

851769390000   Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı diğer cihazlar

  

85176990           Alıcısı/vericisi bulunan cihazlar

  

851769901011   Alıcısı bulunan verici deniz telgraf cihazları

  

851769901012   Alıcısı bulunan verici kara telgraf cihazları

  

851769901019   Diğer telgraf cihazları

  

851769909011   Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları

  

851769909012   Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları

  

851769909013   Alıcısı bulunan verici teleks cihazları

  

851769909014   Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (< 100 miliwat) telsiz

cihazları

  

851769909015   Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları

  

851769909016   Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları

  

851769909017   Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları



  

851769909018   Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

  

851769909021   Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü: <100 miliwat olanlar)

  

851769909022   Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici cihazları hariç)

  

851769909023   Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları

  

851769909029   Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar

  

851770               Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazların aksam, parçası

  

85177011           Telsiz telefon veya telsiz telgraf cihazları ile kullanılan türde antenler

  

851770111000   Telsiz telefon/telsiz telgraf cihazları ile kullanılan türde antenler; sivil hava taşıtı için

  

851770119000   Telsiz telefon/telsiz telgraf cihazları ile kullanılan türde antenler; diğerleri

  

85177015           Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için teleskopik/kamçı tipi

antenler

  

851770150000   Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için teleskopik/kamçı tipi

antenler

  

85177019           Diğer antenler ve her tür yansıtıcı anten; bunlara ait aksam, parça

  

851770190011   Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri (telefon cihazları için)

  

851770190019   Diğer antenler ve her tür yansıtıcı antenler; bunlara ait aksam ve parçalar;diğer

  

85177090           Telli telefon-telgraf için diğer cihazların aksam, parçası

  

851770900011   Telefon tuş takımı

  

851770900019   Telefon cihazlarına ait diğe aksam, parça

  

851770900021   Telgraf santrallerine ait aksam, parça

  

851770900022   Teleprinterlere ait aksam, parça

  



851770900023   Telefaksa ait aksam, parça

  

851770900029   Diğer telefon cihazları; ses, görüntü/diğer bilgileri almaya/vermeye mahsus diğer cihazların

aksam ve parçaları;diğer

  

8518                   Mikrofonlar ve mesnetleri, hoparlör, kulaklık, mikrofon-kulaklık setleri, ses frekansı

yükseltici setleri, amplikatörler

  

851810               Mikrofonlar vb. mesnetleri

  

85181030           Telekomün.için boyu=<3mm, çapı=<10mm,frekans ağırlığı 300hz'den 3, 4 hkz'e kadar

mikrofon ve mesnetleri

  

851810300000   Telekomün.için boyu=<3mm, çapı=<10mm,frekans ağırlığı 300hz'den 3, 4 hkz'e kadar

mikrofon ve mesnetleri

  

85181095           Diğer mikrofonlar vb. mesnetleri

  

851810951000   Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar

  

851810959000   Diğer mikrofonlar ve bunların mesnetleri

  

851821               Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler

  

85182100           Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler

  

851821000000   Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler

  

851822               Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

  

85182200           Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

  

851822000000   Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

  

851829               Diğer hoparlörler

  

85182930           Telekomünikasyon için çapı 50mm'yi < frekans ağırlığı 300hz 3, 4 hkz'e kadar hoparlör

  

851829301000   Sivil hava taşıtlarında telekomünikasyon için çapı=<50mm, frekans ağırlığı 300hz'den 3,4

hkz'e kadar diğer hoparlör

  



851829309000   Diğer yerde kullanılan telekomünikasyon için çapı=<50mm, frekans ağırlığı 300hz'den 3,4

hkz'e kadar diğer hoparlör

  

85182995           Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte edilmiş/edilmemiş

  

851829950000   Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte edilmiş/edilmemiş

  

851830               Kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve kulaklıklar

  

85183020           Telli telefon ahizeleri

  

851830200000   Telli telefon ahizeleri

  

85183095           Diğer kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve kulaklıklar

  

851830951000   Sivil hava taşıtları için kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler

  

851830952000   Telli telefon cihazlarına ait kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler

  

851830953000   Telli telgraf cihazlarına ait kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler

  

851830959011   Radyoda kullanılan kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler

  

851830959012   Televizyonda kullanılan kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler

  

851830959019   Diğer yerlerde kullanılan kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler

  

851840               Alçak frekans elektrik yükselteçleri

  

85184030           Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri

  

851840300000   Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri

  

85184080           ElektrikIi diğer ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

  

851840800000   ElektrikIi diğer ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

  

851850               Takım halindeki ses yükselteçleri

  

85185000           Takım halindeki ses yükselteçleri

  



851850000000   Takım halindeki ses yükselteçleri

  

851890               Mikrofon, hoparlör, amplifikatör, kulaklık aksam, parçaları

  

85189000           Mikrofon, hoparlör, amplifikatör, kulaklık aksam, parçaları

  

851890001000   Telli telefon cihazları aksam, parçaları

  

851890002000   Telli telefon cihazları mikrofonlarına ait aksam, parçalar

  

851890003000   Mikrofon ve mesnetlerine ait aksam; parçalar

  

851890004000   Telli telgraf ve telsiz cihazlarına ait aksam; parçalar

  

851890005000   Hoparlörlere ait aksam, parçalar

  

851890009000   Mikrofon; hoparlör;kulaklık, ses frekansı yükselteçleri,amplikatör setler için diğer aksam,

parçaları

  

8519                   Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar

  

851920               Madeni para, banknot, banka kartları, jeton/diğer ödeme araçları ile çalışan cihazlar

  

85192010           Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar

  

851920100000   Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar

  

85192091           Banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan cihaz; lazer okuma sistemli

  

851920910000   Lazer okuma sistemli ses kaydetme/verme cihazları; banknot, banka kartları ve diğer

ödeme araçları ile çalışan

  

85192099           Banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile çalışan cihaz; diğer

  

851920990011   Makara tipi ses kaydetme/verme cihazları; banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları

ile çalışan

  

851920990019   Diğer ses kaydetme/verme cihazları; banknot, banka kartları ve diğer ödeme araçları ile

çalışan

  

851930               Plak döndürücüler



  

85193000           Plak döndürücüler

  

851930000000   Plak döndürücüler

  

851950               Telefonlara cevap verme makinaları

  

85195000           Telefonlara cevap verme makinaları

  

851950000000   Telefonlara cevap verme makinaları

  

851981               Plak döndürücü, pikap, kasetçalar, kayıt çoğaltıcı; manyetik,optik/yarı iletken mesnet

kullananlar

  

85198111           Sesi yazıya dönüştürme makinaları (manyetik,optik/yarı iletken mesnetleri kullananlar)

  

851981110000   Sesi yazıya dönüştürme makinaları (manyetik,optik/yarı iletken mesnetleri kullananlar)

  

85198115           Cep tipi kaset çalarlar

  

851981150000   Cep tipi kaset çalarlar

  

85198121           Analog ve dijital okuma sistemli kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus kaset tipi diğer

cihazlar

  

851981210000   Analog ve dijital okuma sistemli kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus kaset tipi diğer

cihazlar

  

85198125           Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar

  

851981250000   Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus kaset tipi diğer cihazlar

  

85198131           Motorlu taşıtlar için (çap=<6,5 cm) diskleri kullanılan lazer okuma sistemli sesi vermeye

mahsus diğer cihazlar

  

851981310000   Motorlu taşıtlar için, kaydedilen sesi vermeye mahsus lazer okuma sistemli cihazlar; disk

çapı <= 6,5 cm

  

85198135           Motorlu taşıtlar için (çap=<6,5 cm) diskleri kullanılan kaydedilen sesi vermeye mahsus

diğer cihazlar;diğerleri

  



851981350000   Motorlu taşıtlar için, kaydedilen sesi vermeye mahsus lazer okuma sistemli cihazlar; disk

çapı > 6,5 cm

  

85198145           Plak döndürücü, pikap, kasetçalar, kayıt çoğaltıcılar

  

851981450011   Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar;makara tipi olanlar

  

851981450019   Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar;diğerleri

  

85198151           Dikte makinaları (harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar)

  

851981510000   Dikte makinaları (harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar)

  

85198155           Manyetik ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü olan) harici bir güç

kaynağı olmadan çalışabilen

  

851981550000   Manyetik ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü olan) harici bir güç

kaynağı olmadan çalışabilen

  

85198161           Diğer ses kaydetme cihazı; kaset tipi harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilen

  

851981610000   Diğer ses kaydetme cihazı; kaset tipi harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilen

  

85198165           Cep tipi ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü olan)

  

851981650000   Cep tipi ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü olan)

  

85198175           Diğer hallerde ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü olan)

  

851981750000   Diğer hallerde ses kaydetme cihazı; kaset tipi (yükseltici ve hoparlörü olan)

  

85198181           Makara tipi manyetik bant kullanılan (tek devir:=<19 cm/saniye hızdaki bir kaç devirli ses

alıp/vermeye için olan)

  

851981810000   Makara tipi manyetik bant kullanılan (tek devir:=<19 cm/saniye hızdaki bir kaç devirli ses

alıp/vermeye için olan)

  

85198185           Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı

olanlar);diğerleri

  

851981850000   Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus tertibatı

olanlar);diğerleri



  

85198195           Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar

  

851981950000   Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar

  

851989               Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; diğerleri (ses kayıt cihazı ile beraber

olmayan)

  

85198911           Pikaplar (madeni para, banknot, banka kartları, jeton/diğer ödeme araçları ile çalışan

cihazlar hariç)

  

851989110000   Pikaplar (madeni para, banknot, banka kartları, jeton/diğer ödeme araçları ile çalışan

cihazlar hariç)

  

85198915           Sesi yazıya dönüştürme makinaları; diğerleri

  

851989150000   Sesi yazıya dönüştürme makinaları; diğerleri

  

85198919           Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; diğerleri (ses kayıt cihazı ile beraber

olmayan)

  

851989190000   Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; diğerleri (ses kayıt cihazı ile beraber

olmayan)

  

85198990           Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; diğerleri (ses kayıt cihazı ile beraber

olmayan)

  

851989901000   Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar

  

851989909000   Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; diğerleri

  

8521                   Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

  

852110               Manyetik bantlı video kayıt ve gösterme cihazları

  

85211020           Manyetik bantlı video kayıt/gösterme cihazları; bant eni=<1.3 cm, bant hızı=<50 mm/sn

  

852110200000   Manyetik bantlı video kayıt/gösterme cihazları; bant eni=<1.3 cm, bant hızı=<50 mm/sn

  

85211095           Diğer manyetik bantlı video kayıt ve gösterme cihazları

  



852110950000   Manyetik bantlı diğer video kayıt ve gösterme cihazları

  

852190               Diğer video kayıt ve kayıt gösterme cihazları

  

85219000           Diğer video kayıt ve kayıt gösterme cihazları

  

852190000000   Diğer video kayıt ve gösterme cihazları

  

8522                   Sadece ve esas itibariyle 85.19 ila 85.21 Pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça

ve aksesuarı

  

852210               Pick; up okuyucu kafalar

  

85221000           Pick-up okuyucu kafalar

  

852210000000   Pick-up okuyucu kafalar

  

852290               Pikaplar, dikte makineleri, ses kayıt, üretim cihazlarının aksamı

  

85229030           İğneler; iğneler için elmas, safir ve kıymetli/yarı kıymetli taşlar

  

852290300000   İğneler; iğneler için elmas, safir ve kıymetli/yarı kıymetli taşlar

  

85229041           Elektronik montajlı telefonlara cevap verme makinelerinin aksam, parçası

  

852290410000   Elektronik montajlı telefonlara cevap verme makinelerinin aksam, parçası

  

85229049           Elektronik montajlı kayıt cihazılarının diğer aksam, parçası

  

852290491000   Elektronik montajlı; kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazlarına

için aksam, parça

  

852290499000   Elektronik montajlı; diğer kayıt cihazı aksam, parçası

  

85229070           Ses kaydetmeye/kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazların imali için kalınlığı=< 53

mm tek kaset asambleleri

  

852290700000   Ses kaydetmeye/kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazların imali için kalınlığı=< 53

mm tek kaset asambleleri

  

85229080           Diğer şekilde montajlı diğer kayıtlı cihazların aksam, parçası



  

852290801000   Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazları aksam, parçası

  

852290809011   Video kafaları

  

852290809012   Video kafalarının aksam, parça ve aksesuarı

  

852290809019   Ses kaydetme/kaydedilen sesi vermeye mahsus cihazların, video kayıt/gösterme

cihazlarının diğer aksam ve parçaları

  

8523                   Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama

aygıtları, akıllı kartlar vb

  

852321               Manyetik mesnetli şeritli kartlar

  

85232100           Manyetik mesnetli şeritli kartlar; kayıt yapılmış olsun olmasın

  

852321000000   Manyetik mesnetli şeritli kartlar; kayıt yapılmış olsun olmasın

  

852329               Manyetik mesnetli diğer kartlar

  

85232915           Manyetik mesnetli bant ve diskler

  

852329150018   Video bantlar, kayıt yapılmamış olanlar

  

852329150029   Diğer manyetik bantlar, manyetik diskler; kayıt yapılmamış

  

85232931           Ses/görüntü dışındaki diğer fenomenleri tekrar vermek için manyetik bant ve diskler; kayıt

yapılmış

  

852329310000   Ses/görüntü dışındaki diğer fenomenleri tekrar vermek için manyetik bant ve diskler; kayıt

yapılmış

  

85232933           Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/ gösterimini tekrar veren diğer

kartlar; kayıt yapılmış

  

852329330000   Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/ gösterimini tekrar veren diğer

kartlar; kayıt yapılmış

  

85232939           Manyetik mesnetli bant ve diskler (kayıt yapılmış)

  



852329390016   Video bantları; kayıt yapılmış

  

852329390018   Diğer manyetik bantlar, manyetik diskler; kayıt yapılmış

  

85232990           Diğer manyetik mesnetler;kayıt yapılmış olsun olmasın

  

852329900000   Diğer manyetik mesnetler;kayıt yapılmış olsun olmasın

  

852341               Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus optik mesnetler; kayıt yapılmamış

  

85234110           Llazer okuma sistemleri için diskler; kayıt yapılmamış, silinemeyen, kayıt kapasitesi <=

900 megabayt

  

852341100011   Lazer diskler; kayıt yapılmamış, silinemeyen, kayıt kapasitesi <= 900 megabayt

  

852341100012   Compact Disk (CD); kayıt yapılmamış, silinemeyen, kayıt kapasitesi <= 900 megabayt

  

852341100019   Llazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmamış, silinemeyen, kayıt kapasitesi

<= 900 megabayt

  

85234130           Lazer okuma sistemleri için diskler; kayıt yapılmamış, silinemeyen, 900 megabayt < kayıt

kapasitesi <= 18 gigabayt

  

852341300011   Lazer diskler; kayıt yapılmamış, silinemeyen, 900 megabayt < kayıt kapasitesi <= 18

gigabayt

  

852341300012   Compact Disk (CD); kayıt yapılmamış, silinemeyen, 900 megabayt < kayıt kapasitesi <= 18

gigabayt

  

852341300019   Lazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmamış, silinemeyen, 900 megabayt <

kayıt kapasitesi <= 18 gigabayt

  

85234190           Lazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmamış

  

852341900011   Diğer Laser Diskler;kayıt kapasitesi>18GB ,kayıt yapılmamış(silinebilenler hariç)

  

852341900012   Diğer Compact Disk (CD);kayıt kapasitesi>18GB,kayıt yapılmamış(silinebilenler hariç)

  

852341900019   Diğer Lazer okuma sistemleri için diğerdiskler;kayıt kapasitesi>18GB ,kayıt

yapılmamış(silinebilenler hariç) Diğerleri

  



852349               Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus optik mesnetler; kayıt yapılmış

  

85234925           Lazer okuma sistemleri için diskler; kayıt yapılmış, ses veya görüntü dışındaki fenomenleri

tekrar vermeye mahsus

  

852349250000   Lazer okuma sistemleri için diskler; kayıt yapılmış, ses veya görüntü dışındaki fenomenleri

tekrar vermeye mahsus

  

85234931           Lazer okuma sistemleri için diskler; çapı <=6.5 cm, kayıt yapılmış, sadece sesi tekrar

vermeye mahsus

  

852349310000   Lazer okuma sistemleri için diskler; çapı <=6.5 cm, kayıt yapılmış, sadece sesi tekrar

vermeye mahsus

  

85234939           Lazer okuma sistemleri için diskler; çapı >6.5 cm, kayıt yapılmış, sadece sesi tekrar

vermeye mahsus

  

852349390000   Lazer okuma sistemleri için diskler; çapı >6.5 cm, kayıt yapılmış, sadece sesi tekrar

vermeye mahsus

  

85234945           Lazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmış, görüntü, ses, bilgi ve komutları

tekrar veren

  

852349450011   Dijital çok yönlü diskler (DVD); kayıt yapılmış, görüntü, ses, bilgi ve komutları tekrar

veren

  

852349450019   Lazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmış, görüntü, ses, bilgi ve komutları

tekrar veren

  

85234951           Dijital çok yönlü diğer diskler (DVD); kayıt yapılmış

  

852349510000   Dijital çok yönlü diğer diskler (DVD); kayıt yapılmış

  

85234959           Lazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmış

  

852349590000   Lazer okuma sistemleri için diğer diskler; kayıt yapılmış

  

85234991           Diğer optik mesnetler; kayıt yapılmış, ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar

vermeye mahsus

  

852349910000   Diğer optik mesnetler; kayıt yapılmış, ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar

vermeye mahsus



  

85234993           Diğer optik mesnetler; kayıt yapılmış, görüntü, ses, bilgi ve komutları tekrar veren

  

852349930000   Diğer optik mesnetler; kayıt yapılmış, görüntü, ses, bilgi ve komutları tekrar veren

  

85234999           Kayıt yapılmış diğer optik mesnetlerin diğerleri

  

852349990000   Kayıt yapılmış diğer optik mesnetlerin diğerleri

  

852351               Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar

  

85235110           Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar (kayıt yapılmamış)

  

852351100000   Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar (kayıt yapılmamış)

  

85235191           Katı hal kalıcı depolama aygıt; ses/görüntü dışındaki fenomenleri tekrar veren (kayıt

yapılmış)

  

852351910000   Katı hal kalıcı depolama aygıt; ses/görüntü dışındaki fenomenleri tekrar veren (kayıt

yapılmış)

  

85235193           Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/gösterimini tekrar veren aygıt

(kayıt yapılmış)

  

852351930000   Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/gösterimini tekrar veren

depolama aygıtı (kayıt yapılmış)

  

85235199           Katı hal kalıcı depolama aygıt; diğer (kayıt yapılmış)

  

852351990000   Katı hal kalıcı depolama aygıt; diğer (kayıt yapılmış)

  

852352               Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar

  

85235210           Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; İki/daha fazla elektronik entegre devreli olanlar

  

852352100000   Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; İki/daha fazla elektronik entegre devreli olanlar

  

85235290           Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; diğer kartlar

  

852352901000   Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; yakınlık (proximity) kartları/künyeleri

  



852352909000   Yarı iletken mesnetler, akıllı kartlar; diğer kartlar

  

852359               Yarı iletken mesnetler, diğer kartlar

  

85235910           Yarı iletken mesnetler, diğer kartlar (kayıt yapılmamış)

  

852359100000   Yarı iletken mesnetler, diğer kartlar (kayıt yapılmamış)

  

85235991           Diğer yarı iletken mesnetler, ses/görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olan

(kayıt yapılmış)

  

852359910000   Diğer yarı iletken mesnetler, ses/görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olan

(kayıt yapılmış)

  

85235993           Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/gösterimini tekrar veren

diğerleri (kayıt yapılmış)

  

852359930000   Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/gösterimini tekrar veren

diğerleri (kayıt yapılmış)

  

85235999           Diğer yarı iletken mesnetler, diğer kartlar; kayıt yapılmış

  

852359990000   Diğer yarı iletken mesnetler, diğer kartlar; kayıt yapılmış

  

852380               Yarı iletken diğer mesnetler

  

85238010           Yarı iletken diğer mesnetler (kayıt yapılmamış olan)

  

852380100000   Yarı iletken diğer mesnetler (kayıt yapılmamış olan)

  

85238091           Yarı iletken diğer mesnetler, ses/görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olan

(kayıt yapılmış)

  

852380910000   Yarı iletken diğer mesnetler, ses/görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olan

(kayıt yapılmış)

  

85238093           Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/gösterimini tekrar veren diğerler

(kayıt yapılmış)

  

852380930000   Bilgisayarla çalışan/kullanıcıyı etkileyen, görüntü/ses/bilgi/gösterimini tekrar veren diğerler

(kayıt yapılmış)



  

85238099           Ses,diğer fenomenleri kyd. için disk,bant,katı hal depolama aygıtı,akıllı kart ve diğer

mesnet(kayıt yapılmış);diğerleri

  

852380990000   Ses,diğer fenomenleri kyd. için disk,bant,katı hal depolama aygıtı,akıllı kart ve diğer

mesnet(kayıt yapılmış);diğerleri

  

8525                   Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar, televizyon kameraları, dijital ve

görüntü kaydedici kameralar

  

852550               Radyo/televizyon yayını için verici cihazlar

  

85255000           Radyo/televizyon yayını için verici cihazlar

  

852550000011   Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar

  

852550000012   Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar

  

852550000013   Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)

  

852550000019   Verici diğer cihazlar

  

852560               Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar

  

85256000           Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar

  

852560000015   Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)

  

852560000017   Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil)

  

852560000029   Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar

  

852580               Televizyon kameraları, dijital kameralar, görüntü kaydedici kaydedici kameralar

  

85258011           Televizyon kameraları (üç/daha fazla kamera tüpü olanlar)

  

852580110011   Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (üç/daha fazla kamera tüpü olanlar)

  

852580110012   Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (üç/daha fazla kamera tüpü olanlar)

  

85258019           Televizyon kameraları; diğer



  

852580190011   Yalnız görüntü veren diğer televizyon kameraları

  

852580190012   Hem ses hem görüntü veren diğer televizyon kameraları

  

85258030           Dijital kameralar

  

852580300000   Dijital kameralar

  

85258091           Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler kameralar

  

852580910000   Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen kameralar

  

85258099           Görüntü kaydedici diğer kameralar

  

852580990000   Görüntü kaydedici diğer kameralar

  

8526                   Radar cihazları,hava-deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye

mahsus telsiz kontrol cihazları

  

852610               Radar cihazları

  

85261000           Radar cihazları

  

852610000011   Telsiz altimetreleri

  

852610000012   Meteorolojik radarlar

  

852610000019   Diğer radarlar

  

852691               Hava, deniz trafiğine yardımcı radyo cihazları

  

85269120           Telsiz seyrüsefer alıcıları

  

852691200000   Telsiz seyrüsefer alıcıları

  

85269180           Telsiz seyrüseferler diğer yardımcı cihazları

  

852691800011   İstikamet bulucular

  

852691800013   Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları



  

852691800019   Diğer telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları

  

852692               Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

  

85269200           Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

  

852692001000   Oyuncaklar ve küçültülmüş modeller için uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

  

852692002000   Sivil hava taşıtları için uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

  

852692009011   Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kapı açıcılar

  

852692009013   Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

  

852692009019   Uzaktan kumanda etmeye mahsus diğer telsiz cihazları

  

8527                   Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (ses kayıt veya sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya

saatle birlikte olsun olmasın)

  

852712               Cep tipi radyo kasetçalar

  

85271210           Analog ve dijital okuma sistemli cep tipi radyo kasetçeler

  

852712100000   Analog ve dijital okuma sistemli cep tipi radyo kasetçeler

  

85271290           Diğer cep tipi radyo kasetçalar

  

852712900000   Diğer cep tipi radyo kasetçalar

  

852713               Ses kayıt eden, kayıtlı sesi veren kombine radyolar

  

85271310           Lazer okuma sistemli,ses kayıt veya kaydedilmiş sesi tekrar veren,harici güç kaynaksız,

radyo yayınlarını alıcı cihazlar

  

852713100000   Lazer okuma sistemli,ses kayıt veya kaydedilmiş sesi tekrar veren,harici güç kaynaksız,

radyo yayınlarını alıcı cihazlar

  

85271391           Kaset tipi analog-dijital okuma sistemli,ses kayıt/kaydı tek.veren,harici güç

kaynaksız,radyo yay.alıcı cihaz

  



852713910000   Kaset tipi analog-dijital okuma sistemli,ses kayıt/kaydı tek.veren,harici güç

kaynaksız,radyo yay.alıcı cihaz

  

85271399           Ses kayıt veya kaydedilmiş sesi tekrar veren, harici güç kaynaksız, radyo yayınlarını alıcı

diğer cihazlar

  

852713990000   Ses kayıt veya kaydedilmiş sesi tekrar veren, harici güç kaynaksız, radyo yayınlarını alıcı

diğer cihazlar

  

852719               Dahili güç kaynağıyla çalışan diğer alıcı radyolar

  

85271900           Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

  

852719000000   Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

  

852721               Motorlu taşıtlarda kullanılan kombine alıcı radyolar

  

85272120           Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve

çözen,harici güç kaynaklı

  

852721200000   Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve

çözen,harici güç kaynaklı

  

85272152           Motorlu taş.için kaset tipi radyo teyp; analog ve dijital,Numerik Radyo Data sinyal alan ve

çözen,harici güç kaynaklı

  

852721520000   Motorlu taş.için kaset tipi radyo teyp; analog ve dijital,Numerik Radyo Data sinyal alan ve

çözen,harici güç kaynaklı

  

85272159           Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen,harici güç

kaynaklı

  

852721590000   Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Numerik Radyo Data sinyal alan ve çözen,harici güç

kaynaklı

  

85272170           Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; ses kayıt/kaydı tekrar veren, harici

güç kaynaklı

  

852721700000   Motorlu taşıtlar için lazer okuma sistemli radyo teyp; ses kayıt/kaydı tekrar veren, harici

güç kaynaklı

  



85272192           Motorlu taş. için kaset tipi radyo teyp;analog ve dijital okuma sistemli,ses kayıt/kaydı

tek.veren,harici güç kaynaklı

  

852721920000   Motorlu taş. için kaset tipi radyo teyp;analog ve dijital okuma sistemli,ses kayıt/kaydı

tek.veren,harici güç kaynaklı

  

85272198           Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Ses kayıt/kaydı tek.veren,harici güç kaynaklı

  

852721980000   Motorlu taşıtlar için diğer radyo teyp; Ses kayıt/kaydı tek.veren,harici güç kaynaklı

  

852729               Harici güç kaynağı ile beslenen diğer oto radyolar

  

85272900           Motorlu taşıtlar için sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen radyo yayınlarını alıcı

cihazlar

  

852729000000   Motorlu taşıtlar için sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen radyo yayınlarını alıcı

cihazlar

  

852791               Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren radyo, teyp

  

85279111           Kaset tipi ana-dij,ses kayıt/kaydı tek.veren,aynı kabinde >=1 hoparlörü olan radyo yayınları

alıcı diğer cihaz

  

852791110000   Kaset tipi ana-dij,ses kayıt/kaydı tek.veren,aynı kabinde >=1 hoparlörü olan radyo yayınları

alıcı diğer cihaz

  

85279119           Ses kayıt/kaydı tek.veren,aynı kabinde >=1 hoparlörü olan radyo yayınları alıcı diğer

cihaz;diğerleri

  

852791190000   Ses kayıt/kaydı tek.veren,aynı kabinde >=1 hoparlörü olan radyo yayınları alıcı diğer

cihaz;diğerleri

  

85279135           Lazer okuma,ses kayıt/kaydı tek.verme, radyo yayınları alıcı diğer cihaz

  

852791350000   Lazer okuma,ses kayıt/kaydı tek.verme, radyo yayınları alıcı diğer cihaz

  

85279191           Kaset tipi ana-dij,ses kayıt/kaydı tek.veren radyo yayınları alıcı diğer cihaz

  

852791910000   Kaset tipi ana-dij,ses kayıt/kaydı tek.veren radyo yayınları alıcı diğer cihaz

  

85279199           Diğer ses kayıt/kaydı tek.veren radyo yayınları alıcı diğer cihaz;diğerleri



  

852791990000   Diğer ses kayıt/kaydı tek.veren radyo yayınları alıcı diğer cihaz;diğerleri

  

852792               Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren; cihaz ile birlikte olmayıp saatle birlikte olan

  

85279210           Çalar saatli radyolar

  

852792100000   Çalar saatli radyolar

  

85279290           Diğer ses kayıt/kayıt edilen sesi veren cihaz ile birlikte olmayıp sadece saatle olan radyo

yayınları alıcı cihazlar

  

852792900000   Diğer ses kayıt/kayıt edilen sesi veren cihaz ile birlikte olmayıp sadece saatle olan radyo

yayınları alıcı cihazlar

  

852799               Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren diğer radyo, teyp

  

85279900           Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

  

852799000000   Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

  

8528                   Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

  

852841               Monitör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için katod ışını lambalı olan

  

85284100           Monitör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için katod ışını lambalı olan

  

852841000000   Monitör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için katod ışını lambalı olan

  

852849               Televizyon alıcıları, video monitörleri

  

85284910           Siyah beyaz veya diğer tek renkli katod ışını lambalı monitörler; televizyon alıcı cihazları

  

852849100000   Siyah beyaz veya diğer tek renkli katod ışını lambalı monitörler; televizyon alıcı cihazları

  

85284980           Renkli katod ışını lambalı monitörler

  

852849800000   Renkli katod ışını lambalı monitörler; televizyon alıcı cihazları

  

852851               Monitör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için diğer

  



85285100           Otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde diğer monitörler

  

852851000000   Otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde diğer monitörler

  

852859               Monitör; diğerleri

  

85285910           Monitör; siyah beyaz/diğer tek renkli olan

  

852859100000   Siyah beyaz veya diğer tek renkli olan diğer monitörler

  

85285940           Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan renkli diğer monitörler

  

852859400000   Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan renkli diğer monitörler

  

85285980           Diğer renkli monitörler

  

852859800000   Diğer renkli monitörler

  

852861               Projektör; otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri için katod ışını lambalı

  

85286100           Projektör; otomatik bilgi işlem makineleri için

  

852861000000   Projektör; otomatik bilgi işlem makineleri için

  

852869               Projektör; diğerleri

  

85286910           Projektör; düz panel göstergeyle çalışan,otomatik bilgi işlem mak.tarafından üretilen dijital

bilgileri gösteren

  

852869100000   Projektör; düz panel göstergeyle çalışan,otomatik bilgi işlem mak.tarafından üretilen dijital

bilgileri gösteren

  

85286991           Projektör; siyah beyaz/diğer tek renkli olanlar

  

852869910000   Projektör; siyah beyaz/diğer tek renkli olanlar

  

85286999           Renkli olan diğer projektörler

  

852869990000   Renkli olan diğer projektörler

  

852871               Televizyon; video görüntü/ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmamış olan



  

85287111           Görüntü (video) tunerleri; otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus

elektronik montajlar

  

852871110000   Görüntü (video) tunerleri; otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus

elektronik montajlar

  

85287115           Tv alıcıları (görüntü (video) tunerleri); internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, tv

sinyali alabilen

  

852871150000   Tv alıcıları (görüntü (video) tunerleri); internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, tv

sinyali alabilen

  

85287119           Televizyon; video görüntü/ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmamış, diğer

  

852871190011   Görüntü (video) tunerleri; Uydu TV yayınlarını almaya mahsus diğer alıcı cihazlar

  

852871190019   Diğer görüntü (video ) tunerleri

  

85287191           Diğer tv alıcıları; internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, mikro-işlemci esaslı aygıtı

olan

  

852871910000   Diğer tv alıcıları; internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, mikro-işlemci esaslı aygıtı

olan

  

85287199           Diğer tv alıcı cihazları; video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış

  

852871990000   Diğer tv alıcı cihazları; video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış

  

852872               Televizyon; diğerleri, renkli olanlar

  

85287210           Renkli teleprojektörler

  

852872100000   Renkli teleprojektörler

  

85287220           Renkli Televizyon alıcı cihazları; video kayıt/tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez

olan

  

852872200000   Renkli Televizyon alıcı cihazları; video kayıt/tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez

olan

  



85287230           İçinde resim tüpü olan renkli televizyon alıcı cihazları

  

852872300000   İçinde resim tüpü olan renkli televizyon alıcı cihazları

  

85287240           Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan televizyon alıcı cihazları

  

852872400000   Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olan televizyon alıcı cihazları

  

85287260           Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olan televizyon alıcı cihazları

  

852872600000   Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olan televizyon alıcı cihazları

  

85287280           Renkli diğer televizyon alıcı cihazları

  

852872800000   Renkli diğer televizyon alıcı cihazları

  

852873               Televizyon; diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar

  

85287300           Televizyon; diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar

  

852873000000   Televizyon; diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar

  

8529                   Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus

aksam ve parçalar

  

852910               Antenler, anten yansıtıcıları vb. ait aksam-parçalar

  

85291011           Motorlu araçlara monte edilecek cihaz ve portatif cihaz için teleskopik/kamçı tipi anten

  

852910110000   Motorlu araçlara monte edilecek cihaz ve portatif cihaz için teleskopik/kamçı tipi anten

  

85291031           Harici radyo ve televizyon alıcı anteni; uydu yayını için

  

852910311000   Sivil hava taşıtı için harici radyo ve televizyon alıcı anteni; uydu yayını için

  

852910319000   Diğerleri için harici radyo ve televizyon alıcı anteni; uydu yayını için

  

85291039           Harici radyo ve televizyon alıcıları için diğer antenler

  

852910391000   Sivil hava taşıtları için harici radyo ve televizyon alıcı antenleri

  



852910399000   Diğer kullanım için harici radyo ve televizyon alıcı antenleri

  

85291065           Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler

  

852910651000   Sivil hava taşıtları için radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler

  

852910659000   Diğer kullanım için radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler

  

85291069           Diğer antenler

  

852910691000   Sivil hava taşıtları için diğer antenler

  

852910699011   Diğer antenler; radyo-televizyon verici antenleri

  

852910699013   Diğer antenler; uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının antenleri

  

852910699018   Diğer antenler

  

85291080           Anten filtreleri ve separatörler

  

852910801000   Sivil hava taşıtları için anten filtreleri ve separatörler

  

852910809000   Diğerleri için anten filtreleri ve separatörler

  

85291095           Antenlere ait diğer aksam ve parçalar

  

852910951000   Sivil hava taşıtları için antenlere ait diğer aksam ve parçalar

  

852910959011   Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri (radyo ve tv cihazları için)

  

852910959019   Antenlere ait diğer aksam ve parçalar

  

852990               Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazı aksam, parçaları

  

85299020           Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, monitör, projektörlerin aksam, parçası

  

852990200011   Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, monitör, projektörlerin plastikten aksam,

parçası

  

852990200019   Alıcı cihazı bulunan verici cihaz, dijital kamera, monitör, projektörlerin diğerlerinden

aksam, parçası



  

85299041           Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları (kabin ve mobilya ahşap

olan)

  

852990410000   Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları (kabin ve mobilya ahşap

olan)

  

85299049           Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları (kabin ve mobilya

diğerlerinden)

  

852990490011   Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları (kabin ve mobilya

plastikten)

  

852990490019   Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları (kabin ve mobilya

diğerlerinden)

  

85299065           Radar, radyo, televizyon vb cihazların birleştirilmiş aksam, parçaları

  

852990651000   Radar cihazları (iki/daha fazla elektronik aksam ve parçayı birteştirerek meydana getirilen

montaj ve yarı montajlar)

  

852990659000   Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları

  

85299092           Diğer televizyon kamerası, monitör,projektör,TV alıcı cihazları,radyo yayınları alıcı

cihazları aksam ve parçası;diğer

  

852990920000   Diğer televizyon kamerası, monitör,projektör,TV alıcı cihazları,radyo yayınları alıcı

cihazları aksam ve parçası;diğer

  

85299097           Hava taşıtı, radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazılarının diğer aksam, parçaları

  

852990971000   Diğer radar cihazları (iki/daha fazla diğer aksam ve parçayı birteştirerek oluşturulan montaj

ve yarı montajlar);diğer

  

852990979000   Diğer radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar,monitörler ve projektörlerin

aksam ve parçası;diğer

  

8530                   Demiryolu, karayolu, liman, hava alanların için elektrikli işaret, emniyet veya trafik kontrol

ve kumanda cihazları

  

853010               Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları



  

85301000           Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları

  

853010000000   Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları

  

853080               Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı

  

85308000           Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı

  

853080000011   Liman, hava meydan trafik kontrol kumanda cihazları

  

853080000012   Karayolları trafiğini kontrol kumanda için elektrikli cihaz

  

853080000019   Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı

  

853090               Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları

  

85309000           Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları

  

853090000000   Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları

  

8531                   Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (ziller, sirenler, gösterge tabloları, hırsızlık

veya yangın alarmları)

  

853110               Hırsızlığa, yangına karşı alarm vb. cihazlar

  

85311030           Binalar için hırsızlık, yangın için alarm vb. cihazlar

  

853110300011   Binalar için gaz alarm cihazlar

  

853110300019   Binalar için hırsızlığa ve yangına karşı alarm vb. cihazlar

  

85311095           Hırsızlığa/yangına karşı alarmlar ve benzeri diğer cihazlar

  

853110950000   Hırsızlığa/yangına karşı alarmlar ve benzeri diğer cihazlar

  

853120               Gösterge tabloları-sıvı kristal, diyot tertibatlı

  

85312020           Gösterge tabloları; ışık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)

  

853120200000   Gösterge tabloları; ışık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)



  

85312040           Gösterge tabloları; aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar

  

853120400011   Gösterge tabloları; aktif matris sıvı kristal tertibatlı renkli olanlar (LCD)

  

853120400012   Gösterge tabloları; aktif matris sıvı kristal tertibatlı siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar

(LCD)

  

85312095           Diğer sıvı kristal tertibatlı olan gösterge tabloları (LCD)

  

853120950000   Diğer sıvı kristal tertibatlı olan gösterge tabloları (LCD)

  

853180               Diğer elektrikli görüntülü işaret cihazları

  

85318020           Düz panel gösterge tertibatı

  

853180200000   Düz panel gösterge tertibatı

  

85318095           Diğer elektrikli, görüntülü cihazların diğer panel gösterge tertibatı

  

853180951000   Sivil hava taşıtları için diğer ses veya görüntülü işaret cihazları

  

853180959000   Diğer ses veya görüntülü işaret cihazları

  

853190               Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazlarının aksam-parçaları

  

85319020           Aksam ve parçalar; gösterge tabloları LCD/LED;elektrikli ses/görüntülü cihazların düz

panel gösterge tertibatı için

  

853190200000   Aksam ve parçalar; gösterge tabloları LCD/LED;elektrikli ses/görüntülü cihazların düz

panel gösterge tertibatı için

  

85319085           Aksam ve parçalar; elektrikli ses/görüntülü işaret cihazlarının diğerleri için

  

853190850000   Aksam ve parçalar; elektrikli ses/görüntülü işaret cihazlarının diğerleri için

  

8532                   Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri

  

853210               Kondansatörler 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0, 5 kVAr

  

85321000           Kondansatörler 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0, 5 kVAr



  

853210000011   Kuru kondansatörler; 50/60 hz'lik devre için kapasite >=0, 5 kvar

  

853210000012   Yağ emdirilmiş kondansatör; 50/60 hz'lik devre için kapasite >=0, 5 kvar

  

853210000013   Yağ içine konmuş kondansatör; 50/60 hz'lik devre için kapasite >=0, 5 kvar

  

853210000019   Diğer çeşit kondansatörler; 50/60 hz'lik devre için kapasite >=0, 5 kvar

  

853221               Tantal kondansatörler; sabit

  

85322100           Tantal kondansatörler; sabit

  

853221000011   Tantal sabit kondansatörler; bağlantı bacakları olanlar

  

853221000019   Tantal sabit kondansatörler; bağlantı bacakları olmayanlar

  

853222               Aluminyum elektrolitik kondansatörler

  

85322200           Aluminyum elektrolitik kondansatörler

  

853222000011   Aluminyum elektrolitik sabit kondansatörler; bağlantı bacakları olanlar

  

853222000019   Aluminyum elektrolitik sabit kondansatörler; bağlantı bacakları olmayanlar

  

853223               Seramik dielektrikti kondansatörler (tek katlı)

  

85322300           Seramik dielektrikti kondansatörler (tek katlı)

  

853223000011   Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı); bağlantı bacakları olanlar

  

853223000019   Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (tek katlı); bağlantı bacakları olmayanlar

  

853224               Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı)

  

85322400           Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)

  

853224000000   Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı)

  

853225               Kağıt/plastik dielektrikli kondansatörler

  



85322500           Kağıt/plastik dielektrikli kondansatörler

  

853225000011   Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı sabit kondansatörler

  

853225000019   Kağıt dielektrikli diğer sabit kondansatörler

  

853225000021   Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı sabit kondansatörler

  

853225000029   Plastik dielektrikli diğer sabit kondansatörler

  

853225000031   Kağıt, plastik dielektrikli sabit kondansatörler (karma dielektrikli)

  

853229               Diğer sabit kondansatörler

  

85322900           Diğer sabit kondansatörler

  

853229000011   Meksefe olarak kullanılan sabit kondansatörler

  

853229000012   Antiparazit sabit kondansatörleri

  

853229000013   Yüksek frekanslı (50/60 hz'den büyük) fırın sabit kondansatörleri

  

853229000014   Çok değerli sabit kondansatörler

  

853229000019   Diğer sabit kondansatörler

  

853230               Değişken ve ayarlanabilir kondansatörler

  

85323000           Değişken ve ayarlanabilir kondansatörler

  

853230000011   Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler; bağlantı bacakları olanlar

  

853230000019   Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler; bağlantı bacakları

olmayanlar

  

853290               Kondansatörlerin aksam, parçaları

  

85329000           Kondansatörlerin aksam, parçaları

  

853290001000   Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları

  



853290009000   Değişken veya ayarlanabilir kondansatörlerin aksam ve parçaları

  

8533                   Elektrik rezistansları (reostalar ve potansiyometreler dahil) (ısıtıcı rezistanslar hariç)

  

853310               Karbonlu sabit rezistanslar (terkip/film tipleri)

  

85331000           Karbonlu sabit rezistanslar (terkip/film tipleri)

  

853310000011   Karbon terkipli elektrik rezistanslar (bağlantı bacaklılar)

  

853310000019   Karbon terkipli diğer elektrik rezistanslar

  

853310000021   Karbon film elektrik rezistanslar (bağlantı bacaklılar)

  

853310000029   Karbon film diğer elektrik rezistanslar

  

853321               Güç kapasitesi 20 wı >için

  

85332100           Güç kapasitesi 20 wı >için

  

853321000011   Bağlantı bacaklı sabit, güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için diğer sabit rezistanslar

  

853321000019   Bağlantı bacakları olmayan diğer sabit rezistans güç kapasitesi=<20 w.

  

853329               Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.

  

85332900           Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

  

853329000000   Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

  

853331               Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.

  

85333100           Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.

  

853331000011   Tel sarımlı reostalar güç kapasitesi=<20 w.

  

853331000012   Tel sarımlı bacaklı potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w.

  

853331000019   Tel sarımlı diğer potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w.

  

853331000029   Diğer tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.



  

853339               Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

  

85333900           Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

  

853339000011   Tel sarımlı reostalar güç kapasitesi>20 w.

  

853339000012   Tel sarımlı potansiyometreler güç kapasitesi>20 w.

  

853339000019   Diğer tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

  

853340               Değişken diğer rezistanslar

  

85334010           Diğer çeşit değişken rezistanslar güç kapasitesi=< 20 w.

  

853340100011   Diğer çeşit reostalar güç kapasitesi=<20 w.

  

853340100012   Diğer çeşit bacaklı potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w.

  

853340100019   Diğer çeşit diğer potansiyometreler güç kapasitesi=<20 w.

  

853340100029   Diğer çeşit diğer değişken rezistanslar güç kapasitesi=< 20 w.

  

85334090           Diğer çeşit değişken rezistanslar güç kapasitesi >20 w.

  

853340900011   Diğer çeşit reostalar güç kapasitesi >20 w.

  

853340900012   Diğer çeşit potansiyometreler güç kapasitesi >20 w.

  

853340900019   Diğer çeşit diğer değişken rezistanslar güç kapasitesi >20 w.

  

853390               Elektrik rezistanslarının aksam, parçaları

  

85339000           Elektrik rezistanslarının aksam, parçaları

  

853390000000   Elektrik rezistanslarının aksam, parçaları

  

8534                   Baskı devreler

  

853400               Baskı devreler

  



85340011           Çok katlı devreler

  

853400110011   Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan, çok katlı, elastiki baskılı devre

  

853400110019   Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer baskılı devre

  

85340019           Diğer katlı devreler

  

853400190011   Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit elastiki baskılı devre

  

853400190019   Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit diğer baskılı devre

  

85340090           Diğer pasif elemanlılar

  

853400900011   Diğer pasif elemanlı kalın film devreleri

  

853400900019   Diğer pasif elemanlı diğer baskı devreler

  

8535                   Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, sigortalar, yıldırım

önleyici, fişler, kutular vb)

  

853510               Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v)

  

85351000           Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v)

  

853510000000   Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v)

  

853521               Otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

  

85352100           Otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

  

853521000011   SF6 gazlı otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

  

853521000012   Az yağlı otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

  

853521000013   Vakumlu otomatik devre kesiciler (gerilim<72, 5 kV)

  

853521000019   Diğer otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

  

853529               Otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV)

  



85352900           Otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV)

  

853529000011   Sf6 gazlı otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV)

  

853529000019   Diğer otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV)

  

853530               Devre ayırıcılar ve yük ayırıcılar

  

85353010           Yük ayırıcılar (gerilim <72, 5 kV)

  

853530100011   Devre ayırıcılar (gerilim<72, 5 kV)

  

853530100012   Vakum kazanlı yük ayırıcıları (gerilim <72, 5 kV)

  

853530100019   Diğer yük ayırıcılar (gerilim <72, 5 kV)

  

85353090           Yük ayırıcıları (gerilim=>72, 5 kV)

  

853530900011   Devre ayırıcılar (gerilim =>72, 5 kV)

  

853530900012   Yük ayırıcıları (gerilim=>72, 5 kV)

  

853540               Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar

  

85354000           Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar

  

853540000011   Parafudrlar (yıldırım kıran)

  

853540000012   Gerilim sınırlayıcılar (voltaj regülatörleri)

  

853540000013   Dalga bastırıcılar

  

853540000019   Diğer yıldırım önleyiciler

  

853590               Diğer voltaj teçhizatı

  

85359000           Diğer voltaj teçhizatı

  

853590000011   Bağlantı kutuları; Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması için

elektrik teçhizatı

  



853590000012   Röleler; Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması için elektrik

teçhizatı

  

853590000013   Komülatörler; Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması için elektrik

teçhizatı

  

853590000019   Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması için diğer elektrik teçhizatı

  

8536                   Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar,

fişler, kutular vb)

  

853610               Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim<1000 v)

  

85361010           Sigortalar (akım=<10 amp.)

  

853610100011   Cam sigortalar (akım=<10 amp.)

  

853610100012   Bıçaklı sigortalar (akım =<10 amp.)

  

853610100013   Dtipi sigortalar (akım=<10 amp.)

  

853610100014   Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenleri için) (akım=<10 amp.)

  

853610100015   Termal sigortalar (akım =<10 amp.)

  

853610100019   Diğer sigortalar (akım=<10 amp.)

  

85361050           Sigortalar (10 amp.<akım=<63 amp)

  

853610500011   Cam sigortalar (10 amp.<akım=<63 amp)

  

853610500012   Bıçaklı sigortalar (10 amp.<akım=<63 amp)

  

853610500013   Dtipi sigortalar (10 amp.<akım=<63 amp)

  

853610500014   Hızlı sigortalar [(güç yarı iletkenlerinin için) 10 amp. <akım=<63 amp]

  

853610500015   Termal sigortalar (10 amp.<akım=<63 amp)

  

853610500019   Diğer sigortalar (10 amp.<akım=<63 amp)

  



85361090           Sigortalar (akım>63 amp.)

  

853610900011   Cam sigortalar (akım>63 amp.)

  

853610900012   Bıçaklı sigortalar (akım>63 amp.)

  

853610900013   Dtipi sigortalar (akım>63 amp.)

  

853610900014   Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin için) (akım>63 amp.)

  

853610900015   Termal sigortalar (akım>63 amp.)

  

853610900019   Diğer sigortalar (akım>63 amp.)

  

853620               Otomatik devre kesiciler

  

85362010           Otomatik devre kesiciler (akım< 63 amp.)

  

853620100011   Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (akım=< 63 amp.)

  

853620100019   Diğer otomatik devre kesiciler (akım=< 63 amp.)

  

85362090           Otomatik devre kesiciler (akım >63 amp.)

  

853620900011   Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (akım >63 amp.)

  

853620900019   Diğer otomatik devre kesiciler (akım >63 amp.)

  

853630               Elektrik devrelerinin korunmasına mahsus diğer teçhizat

  

85363010           Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım<16 amp.)

  

853630100000   Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım<16 amp.)

  

85363030           Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (16 amp.<akım=<125 amp.)

  

853630300000   Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (16 amp.<akım=<125 amp.)

  

85363090           Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım>125 amp.)

  

853630900000   Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım>125 amp.)



  

853641               Röleler (anma gerilimi=<60volt)

  

85364110           Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı =< 2 amp.)

  

853641100000   Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı =< 2 amp.)

  

85364190           Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı >2 amp.)

  

853641900000   Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı >2 amp.)

  

853649               Diğer röleler

  

85364900           Diğer röleler

  

853649000011   Kontaktörler; anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen

  

853649000012   Kontaktörler; anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçen

  

853649000013   Aşırı akım termik röleleri

  

853649000014   Senkron motorlu zaman röleleri

  

853649000019   Diğer zaman röleleri

  

853649000029   Diğer çeşit röleler

  

853650               Diğer anahtarlar

  

85365003           İzole edilmiş tristör AC anahtarları (optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden

elektronik AC anahtarları)

  

853650030000   İzole edilmiş tristör AC anahtarları (optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden

elektronik AC anahtarları)

  

85365005           Bir transistor ve lojik cip iihtiva eden elektronik anahtarlar (chip-on chip technology)

  

853650050000   Bir transistor ve lojik cip iihtiva eden elektronik anahtarlar (chip-on chip technology)

  

85365007           Elektromekanik ani hareketli anahtarlar (akım <= 11 A.i)

  



853650070000   Elektromekanik ani hareketli anahtarlar (akım <= 11 A.i)

  

85365011           Basma düğmeli diğer anahtarlar (anma gerilimi=<60 v.)

  

853650110000   Basma düğmeli diğer anahtarlar (anma gerilimi=<60 v.)

  

85365015           Rotatif anahtarlar kontakt akımı

  

853650150011   Rotatif anahtarlar (kontakt akımı=< 10 amp.)

  

853650150012   Rotatif anahtarlar (kontakt akımı>10 amp.)

  

85365019           Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.)

  

853650190000   Diğer elektrik anahtar (anma gerilimi =< 60 v.)

  

85365080           Diğer elektrik anahtarları

  

853650800011   Flüoresans ampuller için komple starterler

  

853650800013   Komütatörler; Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için

elektrik teçhizatı

  

853650800014   Mikro anahtarlar; Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için

elektrik teçhizatı

  

853650800015   Ev tipi anahtarlar; Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için

elektrik teçhizatı

  

853650800016   Kollu şalterler; Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için

elektrik teçhizatı

  

853650800017   Paket şalterler; Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için

elektrik teçhizatı

  

853650800018   Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için diğer elektrik

teçhizatı

  

853661               Ampul duyları

  

85366110           Edison ampul duyları



  

853661100000   Edison ampul duyları

  

85366190           Diğer ampul duyları

  

853661900000   Diğer ampul duyları

  

853669               Soketler ve fişler

  

85366910           Koaksiyal kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları

  

853669100000   Koaksiyal kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları

  

85366930           Baskı devreler için bağlantı ve irtibat elemanları

  

853669300000   Baskı devreler için bağlantı ve irtibat elemanları

  

85366990           Fişler ve soketler

  

853669900011   Ev tipi fişler ve soketler

  

853669900013   Vidasız, lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri

  

853669900018   Diğer çeşit fişler ve soketler

  

853670               Optik lifler, optik lif demetleri/kabloları için bağlayıcılar

  

85367000           Optik lifler, optik lif demetleri/kabloları için bağlayıcılar

  

853670001000   Plastikten bağlayıcılar; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için

  

853670002000   Seramikten bağlayıcılar; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için

  

853670003000   Bakırdan bağlayıcılar; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için

  

853670005000   Demir veya çelikten bağlayıcılar; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için

  

853690               Diğer elektrik devresi teçhizatı

  

85369001           Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar

  



853690010000   Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar

  

85369010           Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları

  

853690100000   Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları

  

85369020           Yarı iletken diskleri test ediciler

  

853690200000   Yarı iletken diskleri test ediciler

  

85369085           Diğer elektrik teçhizatı

  

853690850000   Diğer elektrik teçhizatı

  

8537                   Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal

kontrol cihazları

  

853710               Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim=<1000 v.)

  

85371010           Bilgi işlem makine sayısal kumanda panoları (gerilim =< 1000 v.)

  

853710100000   Bilgi işlem makine sayısal kumanda panoları (gerilim =< 1000 v.)

  

85371091           Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.)

  

853710910000   Programlanabilir hafızalı kumanda cihazı (gerilim=<1000 v.)

  

85371099           Dağıtım ve kumanda tabloları (gerilim =< 1000 v.)

  

853710990011   Asansörler için komple kumanda/dağıtım panoları (gerilim=< 1000 v.)

  

853710990019   Diğer dağıtım ve kumanda tabloları (gerilim =< 1000 v.)

  

853720               Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim >1000 v.)

  

85372091           Sayısal kumanda panoları (1 kv<gerilim<72, 5 kV)

  

853720910000   Sayısal kumanda panoları (1 kv<gerilim<72, 5 kV)

  

85372099           Sayısal kumanda panoları (gerilim>72, 5 kV)

  



853720990000   Sayısal kumanda panoları (gerilim>72, 5 kV)

  

8538                   Esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya

uygun aksam ve parçalar

  

853810               Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler

  

85381000           Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler

  

853810000000   Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler

  

853890               Elektrik devresi teçhizatı aksam-parçaları

  

85389011           Yarı iletken diskleri test ediciler için birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar

  

853890110000   Yarı iletken diskleri test ediciler için birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar

  

85389019           Yarı iletken diskleri test etmek için diğer elektronik aksam ve parçalar

  

853890190000   Yarı iletken diskleri test etmek için diğer elektronik aksam ve parçalar

  

85389091           Diğer birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları

  

853890910000   Diğer birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları

  

85389099           Diğer elektirk devresi teçhizatı aksam, parçaları

  

853890990011   Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v.) aksam; parçalar (8535.10 için)

  

853890990012   Otomatik devre kesicilerin (gerilim =<72, 5 kv.) vakum tüpleri (8535.21 için)

  

853890990019   Otomatik devre kesicilerin (gerilim<72, 5 kv.) diğer aksamı (8535.21 için)

  

853890990021   Otomatik devre kesicilerin (gerilim>72, 5 kv.) aksamı (8535.29 için)

  

853890990022   Devre ayırıcıları, yük ayırıcılar, vakum tüpleri (8535.30 için)

  

853890990029   Devre ayırıcıları, yük ayırıcılar, diğer aksam; parçaları (8535.30 için)

  

853890990031   Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim <1000 v.) aksam; parçalar (8536.10 için)

  



853890990032   Ev tipi minyatür devre kesicilerin aksam; parçaları (8536.20 için)

  

853890990033   Ev tipi olmayan minyatür devre kesicilerin aksam; parçaları (8536.20 için)

  

853890990034   Rölelerin aksam; parçaları (kontaktörler hariç) (8536.41 ve 8536.49 için)

  

853890990035   Kontaktörlerin aksam; parçaları (8536.49 için)

  

853890990039   Diğer elektirk devresi teçhizatı aksam; parçaları

  

8539                   Kızma-deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor-kızıl ötesi ışınlı

ampuller); ark lambaları

  

853910               Monoblok far üniteleri

  

85391000           Monoblok far üniteleri

  

853910001000   Sivil hava taşıtları için monoblok far üniteleri

  

853910009000   Diğer taşıtlar için monoblok far üniteleri

  

853921               Tungsten flamanlı halojenli ampuller

  

85392130           Motosikletlerde/motorlu araçlar için tungsten flamanlı halojen ampul

  

853921300000   Motosikletlerde/motorlu araçlar için tungsten flamanlı halojen ampul

  

85392192           Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim >100 v.)

  

853921920000   Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim >100 v.)

  

85392198           Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim =< 100 v.)

  

853921980000   Diğer tungsten flamanlı halojenli ampuller (gerilim =< 100 v.)

  

853922               Flamanlı ampuller (güç<200w, gerilimi >100v)

  

85392210           Reflektör ampuller (güç<200W. gerilimi >100v)

  

853922100000   Reflektör ampuller (güç<200W. gerilimi >100v)

  



85392290           Diğer flamanlı ampuller

  

853922900011   Genel amaçlı aydınlatma ampulleri (güç=< 200 W., gerilim > 200 volt, cam kavanoz çapı

>=25 mm.)

  

853922900012   Dekoratif ampul silika, mantar, mum, top, renkli (güç=< 200 W, gerilim > 100 volt, cam

kavanoz çapı >=25 mm.)

  

853922900013   Dekoratif ampuller (güç< 200 W. kavanoz çapı < 25 mm.)

  

853922900014   Tüp şeklinde flamanlı ampuller (güç< 200 W, gerilim>100 v.)

  

853922900019   Diğer flamanlı ampuller (güç=< 200 W, gerilim>100 v.),diğerleri

  

853929               Flamanlı diğer ampuller

  

85392930           Motosikletlerde/motorlu araçlarda kullanılan flamanlı diğer ampuller

  

853929300000   Motosikletlerde/motorlu araçlarda kullanılan flamanlı diğer ampuller

  

85392992           Diğer ampuller (güç >200 W, gerilim>100 v, cam kavanoz çapı < 25 mm.)

  

853929920011   Diğer genel amaçlı ampul (gerilim >100 v, cam kavanoz çapı =>25 mm.)

  

853929920012   Diğer dekoratif ampuller (gerilim >100 v, cam kavanoz çapı =>25 mm.)

  

853929920019   Diğer ampuller (güç >200 W, gerilim>100 v, cam kavanoz çapı < 25 mm.)

  

85392998           Diğer ampuller (gerilim < 100 v.)

  

853929980011   Minyon ampuller (gerilim<100 v, cam kavanoz çapı < 25 mm.)

  

853929980019   Diğer ampuller (gerilim < 100 v.)

  

853931               Sıcak katotlu flüoresanlar

  

85393110           Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp flüoresan

  

853931100011   Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp flüoresan ampüller (boy< 590 mm.)

  

853931100012   Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp flüoresan (590 mm.<boy<1210 mm.)



  

853931100013   Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp flüoresan (boy>1210 mm.)

  

853931100014   Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal olmayan tüp flüoresan

  

85393190           Sıcak katodlu flüoresan ampuller

  

853931900011   Sıcak katodlu simit şeklinde flüoresan ampüller

  

853931900019   Sıcak katodlu diğer flüoresan ampuller

  

853932               Cıva ve sodyum buharlı ampuller

  

85393220           Civa veya sodyum buharlı ampuller

  

853932200000   Civa veya sodyum buharlı ampuller

  

85393290           Metal halitli ampuller

  

853932900000   Metal halitli ampuller

  

853939               Diğer deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç)

  

85393900           Diğer deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç)

  

853939000000   Diğer deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç)

  

853941               Ark lambaları

  

85394100           Ark lambaları

  

853941000000   Ark lambaları

  

853949               Mor ve kızıl ötesi ışınlı lambalar

  

85394900           Morötesi veya kızılötesi ışınlı ampuller

  

853949000000   Morötesi veya kızılötesi ışınlı ampuller

  

853990               Kızma, deşarj esaslı elektrik ampulleri ve ark lambalarının aksam/parçası

  



85399010           Ampul dipleri

  

853990100000   Ampul dipleri

  

85399090           Ampullerin aksam, parçaları

  

853990901000   Monoblok farların aksam; parçaları

  

853990909011   Ampullerin iletken telleri

  

853990909019   Ampullerin diğer aksam; parçaları

  

8540                   Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler, tüpler ve lambalar

  

854011               Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpleri

  

85401100           Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü

  

854011000000   Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpü

  

854012               Tv alıcısının katot ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim tüpü

  

85401200           Tv alıcısının katot ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim tüpü

  

854012000000   Tv alıcısının katot ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim tüpü

  

854020               Televizyon kamera tüpleri, görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı vb.

  

85402010           Televizyon kamera tüpleri

  

854020100000   Televizyon kamera tüpleri

  

85402080           Görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı ve diğer foto katot tüpü

  

854020800000   Görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı ve diğer foto katot tüpü

  

854040               Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri; fosfor ekran noktaları < 0,4 mm renkli veri/grafik

gösterge tüpleri

  

85404000           Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri; fosfor ekran noktaları < 0,4 mm renkli veri/grafik

gösterge tüpleri



  

854040000000   Renkli veri/grafik gösterge tüpleri (ekran noktası 0.4mm'den küçük)

  

854060               Diğer katot ışınlı tüpler

  

85406000           Diğer katot ışınlı tüpler

  

854060000000   Diğer katot ışınlı tüpler

  

854071               Magnetronlar

  

85407100           Magnetronlar

  

854071000000   Magnetronlar

  

854079               Diğer mikro dalga tüpleri

  

85407900           Diğer mikro dalga tüpleri

  

854079000011   Seyyar dalga tüpleri (TWT)

  

854079000019   Diğer mikro dalga tüpleri

  

854081               Alıcı/yükseltici valf ve tüpler

  

85408100           Alıcı/yükseltici valf ve tüpler

  

854081000011   Alıcı/yükseltici valfler

  

854081000012   Alıcı/yükseltici tüpler

  

854089               Diğer valflar ve tüpler

  

85408900           Diğer valflar ve tüpler

  

854089000011   Vakumlu gösterge tüpleri

  

854089000019   Diğer gösterge tüpleri

  

854089000029   Diğer valfler ve tüpler

  



854091               Katot ışınlı tüplere ait aksam/parça

  

85409100           Katot ışınlı tüplere ait aksam/parça

  

854091000011   Katot ışınlı tüplere ait saptırma (defleksiyon) bobinleri

  

854091000019   Katot ışınlı tüplere ait diğer aksam; parçaları

  

854099               Diğer elektronik valf, tüp ve lambaların aksam, parçaları

  

85409900           Diğer elektronik valf, tüp ve lambaların aksam, parçaları

  

854099000000   Diğer elektronik valf, tüp ve lambaların aksam, parçaları

  

8541                   Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo

elektrik kristaller

  

854110               Diotlar (ışığa duyarlı, ışık yayanlar hariç)

  

85411000           Diotlar (ışığa duyarlı, ışık yayanlar hariç)

  

854110000011   Chip halinde kesilmiş diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar hariç)

  

854110000012   Bacakları takılmış diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar hariç)

  

854110000019   Diğer diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar hariç)

  

854121               Transistörler (gücü <1W) (ışığa duyarlılar hariç)

  

85412100           Transistörler (gücü <1W) (ışığa duyarlılar hariç)

  

854121000011   Cip halinde kesilmiş transistörler (güç < 1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)

  

854121000012   Bacakları takılmış transistörler (güç < 1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)

  

854121000019   Diğer transistörler (güç< 1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)

  

854129               Diğer transistörler

  

85412900           Diğer transistörler

  



854129000011   Cip halinde kesilmiş transistörler (güç >1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)

  

854129000012   Bacakları takılmış transistörler (güç>1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)

  

854129000019   Diğer transistörler (güç >1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç)

  

854130               Tristörler, diak, triaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

  

85413000           Tristörler, diak, triaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

  

854130000011   Tristörler (ışığa duyarlılar hariç)

  

854130000012   Diyaklar (ışığa duyarlılar hariç)

  

854130000013   Triyaklar (ışığa duyarlılar hariç)

  

854140               Işığa duyarlı yarı iletken devre elemanları (led)

  

85414010           Işın yayan diyorlar (led)

  

854140100000   Işın yayan diyorlar (led)

  

85414090           Işığa duyarlı diğer yarı iletken devre elemanları

  

854140900011   Güneş pili (solar); bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun

olmasın

  

854140900012   Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples)

  

854140900013   Varaktörler

  

854140900019   Işığa duyarlı diğer yarı iletken devre elemanları

  

854150               Diğer yarı iletken devre elemanları

  

85415000           Diğer yarı iletken devre elemanları

  

854150000011   Cip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları

  

854150000012   Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları

  



854150000019   Diğer yarı iletken devre elemanları

  

854160               Monte edilmiş piezo elektrik kristaller

  

85416000           Monte edilmiş piezo elektrik kristaller

  

854160000011   Kristal ve seramikten filtreler

  

854160000019   Diğer monte edilmiş piezo elektrik kristaller

  

854190               Diyot, transistor, yarı iletken tertibat aksam; parçaları

  

85419000           Aksam ve parçalar; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık yayan diyodlar için

  

854190000000   Aksam ve parçalar; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat ve ışık yayan diyodlar için

  

8542                   Elektronik entegre devreler

  

854231               Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör

  

85423110           Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör; bu faslın (8,b-3 nolu notunda) belirtilmiş

olan

  

854231100000   Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör; bu faslın (8,b-3 nolu notunda) belirtilmiş

olan

  

85423190           Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör; diğerleri

  

854231900000   Elektronik entegre devreler; işlemci ve kontrolör; diğerleri

  

854232               Bellekler

  

85423210           Bellek; bu faslın (8,b-3 nolu notunda) belirtilmiş olan

  

854232100000   Bellek; bu faslın (8,b-3 nolu notunda) belirtilmiş olan

  

85423231           Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: <512 Mbit)

  

854232310000   Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: <512 Mbit)

  

85423239           Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: >512 Mbit)



  

854232390000   Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: >512 Mbit)

  

85423245           Bellek; statik rastgele erişim ana bellek (S-RAM'lar) [rasgele erişimli ön bellek (cache-

RAM'lar) dahil]

  

854232450000   Bellek; statik rastgele erişim ana bellek (S-RAM'lar) [rasgele erişimli ön bellek (cache-

RAM'lar) dahil]

  

85423255           Bellek; UV ile silinebilen, programlanabilen, sadece okunabilen bellek (EPROM'lar)

  

854232550000   Bellek; UV ile silinebilen, programlanabilen, sadece okunabilen bellek (EPROM'lar)

  

85423261           Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek

kapasitesi: <512 Mbit)

  

854232610000   Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek

kapasitesi: <512 Mbit)

  

85423269           Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek

kapasitesi: >512 Mbit)

  

854232690000   Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek

kapasitesi: >512 Mbit)

  

85423275           Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar), diğerleri

  

854232750000   Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar), diğerleri

  

85423290           Bellek; diğerleri

  

854232900000   Bellek; diğerleri

  

854233               Yükselteçler

  

85423300           Yükselteçler

  

854233000000   Yükselteçler

  

854239               Diğer entegre devreleri

  



85423910           Diğer entegre devreleri; bu faslı (8-b-3 nolu notunda) belirtilmiş olanlar

  

854239100000   Diğer entegre devreleri; bu faslı (8-b-3 nolu notunda) belirtilmiş olanlar

  

85423990           Diğer entegre devreleri

  

854239900000   Diğer entegre devreleri

  

854290               Elektronik devre aksam, parçaları

  

85429000           Elektronik devre aksam, parçaları

  

854290000000   Elektronik devre aksam, parçaları

  

8543                   Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar

  

854310               Tanecik hızlandırıcıları

  

85431000           Tanecik hızlandırıcıları

  

854310000000   Tanecik hızlandırıcıları

  

854320               Sinyal jeneratörleri

  

85432000           Sinyal jeneratörleri

  

854320000000   Sinyal jeneratörleri

  

854330               Elektrolizle kaplama, elektroliz/elektroforez için makina ve cihazlar

  

85433000           Elektrolizle kaplama, elektroliz/elektroforez için makina ve cihazlar

  

854330000000   Elektrolizle kaplama, elektroliz/elektroforez için makina ve cihazlar

  

854370               Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar

  

85437010           Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar

  

854370100000   Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar

  

85437030           Anten yükselteçleri



  

854370300000   Anten yükselteçleri

  

85437050           Güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus benzeri teçhizat

  

854370500000   Güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus benzeri teçhizat

  

85437060           Çitlere elektrik verici cihazlar

  

854370600000   Çitlere elektrik verici cihazlar

  

85437090           Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar

  

854370900011   Maden dedektörleri

  

854370900012   Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri

  

854370900013   Ses birleştirme üniteleri

  

854370900014   Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri

  

854370900015   Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

  

854370900019   Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar

  

854390               Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların aksam/parçası

  

85439000           Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların aksam/parçası

  

854390001000   Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların elektronik mikro montajlar

  

854390009000   Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların diğer aksam/parçası

  

8544                   İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan

fiber optik kablolar

  

854411               Bakırdan bobin telleri

  

85441110           Vernikli/emaye kaplı bakır diğer bobin telleri

  

854411100011   Vernikli/emaye kaplı bakır bobin telleri, çap=<0, 05 mm.



  

854411100012   Vernikli/emaye kaplı bakır bobin telleri, 0, 05 mm.<çap=<0, 1mm.

  

854411100019   Vernikli/emaye kaplı bakır diğer bobin telleri

  

85441190           Diğer şekilde bakır bobin telleri

  

854411900000   Diğer şekilde bakır bobin telleri

  

854419               Diğerlerinden bobin telleri

  

85441900           İzole edilmiş diğer bobin telleri

  

854419000000   İzole edilmiş diğer bobin telleri

  

854420               Koaksiyal kablolar ve diğer koaksiyal elektrik iletkenler

  

85442000           Koaksiyal kablolar ve diğer koaksiyal elektrik iletkenler

  

854420001011   Telgraf ve telefon hattı için toprak su altı kabloları

  

854420001019   Diğer toprak ve su altı kabloları

  

854420009011   Telgraf ve telefon hattı için diğer koaksiyal kablo ve iletkenler

  

854420009019   Diğer koaksiyal kablolar ve iletkenler

  

854430               Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları

  

85443000           Ateşleme bujileri veya taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo

bağlantı takımları

  

854430000000   Ateşleme bujileri veya taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo

bağlantı takımları

  

854442               Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri

  

85444210           Bağlantı parçası takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri;

telekomünikasyonda kullanılan

  

854442100000   Bağlantı parçası takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri;

telekomünikasyonda kullanılan



  

85444290           Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri; diğer yerde

kullanılan

  

854442900000   Bağlantı parçaları takılmış olan (gerilimi:<1000 V.) diğer elektrik iletkenleri; diğer yerde

kullanılan

  

854449               Diğer elektrik iletkenleri (gerilimi=<80 V. için)

  

85444920           Telekomünikasyonda kullanılan kablolar (gerilimi=<80 V. için)

  

854449201111   Telgraf ve telefon hattı için toprak ve su altı kabloları(gerilimi=<80 V. için)

  

854449201119   Telekomünikasyona ait diğer toprak ve su altı kabloları(gerilimi=<80 V. için)

  

854449201911   Telgraf ve telefon hattı için diğer toprak ve su altı kabloları(gerilimi=<80 V. için)

  

854449201919   Telekomünikasyonda kullanılan diğer kablolar(gerilimi=<80 V. için)

  

85444991           Toprak ve su altı kabloları (çap: >0,51mm, gerilimi=<80 V. için)

  

854449911111   Elektrik enerjisi nakli için toprak ve su altı kabloları (çap: >0,51mm, gerilimi>80 V.

için),diğer

  

854449911119   Diğer toprak ve su altı kabloları (çap:< 0,51mm, gerilimi>80 V. için)

  

854449911911   Elektrik enerjisi nakli için diğer kablolar (çap: <0,51mm, gerilimi>80 V. için)

  

854449911919   Diğer elektrik iletkenleri (çap:< 0,51mm, gerilimi>80 V. için)

  

85444993           Toprak ve su altı kabloları (diğer, gerilimi: >80 V. için)

  

854449931111   Elektrik enerjisi nakli için toprak ve su altı kabloları (diğer, gerilimi<=80 V. için)

  

854449931119   Diğer toprak ve su altı kabloları (diğer, gerilimi<=80 V. için)

  

854449931911   Elektrik enerjisi nakli için diğer kablolar (diğer, gerilimi<=80 V. için)

  

854449931919   Diğer elektrik iletkenleri (diğer, gerilimi<=80 V. için)

  

85444995           Toprak, su altı kablosu (gerilimi: <80 V. >1000V)



  

854449951111   Asetatlı ve silikonlu toprak, su altı kablosu (80V<gerilim<=1000V)

  

854449951119   Diğer toprak ve su altı kablosu (80V<gerilim<=1000V)

  

854449951900   Diğer kablolar (80V<gerilim<=1000V)

  

85444999           Toprak, su altı kablosu (gerilimi: <1000V)

  

854449991100   Asetatlı ve silikonlu toprak, su altı kablosu (gerilim=1000V)

  

854449991911   Diğer, asetatlı ve silikonlu, gerilimi 1000V olan elektrik iletkenleri;diğerleri

  

854449991919   Diğer , gerilimi 1000V olan elektrik iletkenleri;diğerleri

  

854460               Diğer elektrik iletkenleri (1000 voltun üstünde devreler için)

  

85446010           İzolasyonlu diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460101011   Gaz izalosyonlu toprak su altı diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460101012   Sıvı izalosyonlu toprak su altı diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460101019   Diğer izolasyonlu toprak su altı diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460109011   Asetatlı ve silikonlu diğer bakır iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460109019   Diğer bakır iletkenler (gerilim>1000V)

  

85446090           İzolasyonlu diğer iletkenler, gerilim>1000 V.

  

854460901011   Gaz izalosyonlu toprak su altı diğer iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460901012   Sıvı izalosyonlu toprak su altı diğer iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460901019   Diğer tür iletkenli, toprak ve su altı kabloları; diğerleri (gerilim>1000 V.)

  

854460909011   Asetat ve silikonlu diğer iletkenler (gerilim>1000 V.)

  

854460909019   Diğer maddelerden elektrik iletkenleri; (gerilim>1000 V.)

  



854470               Fiber optik kablolar

  

85447000           Fiber optik kablolar

  

854470000000   Fiber optik kablolar

  

8545                   Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrotlar-fırçalar, lamba-pil kömürleri ve grafit veya

diğer kömürden diğer eşya

  

854511               Fırınlarda kullanılmaya mahsus elektrotlar

  

85451100           Fırınlarda kullanılmaya mahsus elektrotlar

  

854511000011   Ark ocağı için elektrotlar; fırınlarda kullanılmaya mahsus

  

854511000019   Fırınlarda kullanılan diğer elektrotlar

  

854519               Diğer kömür elektrotlar

  

85451900           Elektrik işlerinde kullanılan diğer elektrotlar

  

854519000000   Elektrik işlerinde kullanılan diğer elektrotlar

  

854520               Fırçalar (baleler)

  

85452000           Elektrik işlerinde kullanılan kömür fırçaları

  

854520000000   Elektrik işlerinde kullanılan kömür fırçaları

  

854590               Diğer kömürden elektrik işlerinde kullanılan eşya

  

85459010           Isıtıcı kömür rezistanslar

  

854590100000   Isıtıcı kömür rezistanslar

  

85459090           Elektrik işlerinde kullanılan kömürden parçalar

  

854590900011   Pil kömürleri

  

854590900012   Ark lambaları ve diğer lambalar için kömürler

  



854590900013   Mikrofonlar için kömürden parça

  

854590900019   Elektrik işlerinde kullanılan kömürden diğer parçalar

  

8546                   Her türlü maddeden elektrik izolatörleri

  

854610               Camdan izolatörler

  

85461000           Camdan izolatörler

  

854610000000   Elektrik izolatörleri; camdan olanlar

  

854620               Seramikten elektrik izolatörleri

  

85462000           Elektrik izolatörleri; seramiktan olanlar

  

854620000000   Elektrik izolatörleri; seramiktan olanlar

  

854690               Diğer maddelerden elektrik izolatörleri

  

85469010           Plastikten izolatörler

  

854690100011   Elektrik izolatörleri; silikondan

  

854690100019   Elektrik izolatörleri; diğer plastik maddelerden

  

85469090           Diğer maddelerden elektrik izolatörleri

  

854690900000   Diğer maddelerden elektrik izolatörleri

  

8547                   Elektrikli makina, cihaz, alet, elektrik tesisatları için izole edici bağlantı parçaları, borular

vb bağlantı parçaları

  

854710               makine ve cihazları izole edici seramikten bağlantı parçaları

  

85471000           Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için seramikten izole edici bağlantı

parçaları

  

854710000000   Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için seramikten izole edici bağlantı

parçaları

  



854720               Makine ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları

  

85472000           Makine ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları

  

854720000000   Makine ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları

  

854790               Diğer maddeler elektrik için izole edici bağlantı parça

  

85479000           Diğer maddeler elektrik için izole edici bağlantı parça

  

854790001000   Adi metallerden içi izole edilmiş borular ve bağlantı parçaları

  

854790009011   Camdan elektrik için izole edici bağlantı parçaları

  

854790009012   Sert kauçuk/katranlı madde vb. elektrik izole bağlantı parça

  

854790009019   Diğer maddeler elektrik için izole edici bağlantı parça

  

8548                   Elektrik pilleri, bataryaları ve akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış olanlar;

elektrikli aksam-parçalar

  

854810               Pil, batarya, akümülatörlerin döküntü ve hurdaları

  

85481010           Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları

  

854810100000   Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları

  

85481021           Kullanılmış kurşun-asitli akümülatörler

  

854810210000   Kullanılmış kurşun-asitli akümülatörler

  

85481029           Kullanılmış diğer elektrik akümülatörleri

  

854810290000   Kullanılmış diğer elektrik akümülatörleri

  

85481091           Kurşundan pil/batarya/akünün döküntü ve hurdaları

  

854810910000   Kurşundan pil/batarya/akünün döküntü ve hurdaları

  

85481099           Diğerlerinden; pil/batarya/akünün döküntü ve hurdaları

  



854810991000   Pil/batarya/akü çelikten, nikelden döküntü hurdaları

  

854810992000   Pil/batarya/akünün bakırdan döküntü hurdaları

  

854810993000   Pil/batarya/akünün çinkodan döküntü hurdaları

  

854810994000   Pil/batarya/akünün kadmiyumdan döküntü ve hurdaları

  

854810999000   Pil/batarya/akünün diğer döküntü ve hurdaları

  

854890               Makine ve cihazların diğer elektrikli aksam, parçaları

  

85489020           Yığın (stack) D-RAM'lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler

  

854890200000   Yığın (stack) D-RAM'lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler

  

85489090           Diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçaları

  

854890901000   Diğer makine/aletler için elektronik mikro montajlar

  

854890909000   Diğer makine ve cihazların diğer aksam, parçaları

  

72                       Demir ve çelik

  

7201                   Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya diğer ilk şekillerde)

  

720110               Alaşımsız dökme demir (fosfor=<%0, 5 ağırlık)

  

72011011           Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4, silisyum oranı=<%1)

  

720110110000   Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4, silisyum oranı=<%1)

  

72011019           Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4 ve silisyum oranı>%1)

  

720110190000   Alaşımsız dökme demir (fosfor =<%0, 5, mangenez =>%0, 4 ve silisyum oranı>%1)

  

72011030           Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, %0, 1=<mangenez<%0, 4, ilk şekilerde)

  

720110300000   Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, %0, 1=<mangenez<%0, 4, ilk şekilerde)

  

72011090           Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, mangenez <%0, 1, ilk şekilerde)



  

720110900000   Alaşımsız dökme demir (fosfor = <%0, 5, mangenez <%0, 1, ilk şekilerde)

  

720120               Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, ilk şekilerde)

  

72012000           Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, ilk şekilerde)

  

720120000011   Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, silisyum oranı=<%1, ilk şekilerde)

  

720120000012   Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, silisyum oranı>%1, ilk şekilerde)

  

720150               Alaşımlı dökme demir; aynalı demir

  

72015010           Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (%0, 3=<titanyum=<%1 ve %0, 5=<vanadyum=<%1)

  

720150100000   Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (%0, 3=<titanyum=<%1 ve %0, 5=<vanadyum=<%1)

  

72015090           Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (diğer, ilk şekillerde)

  

720150900000   Alaşımlı dökme demir; aynalı demir (diğer, ilk şekillerde)

  

7202                   Ferro alyajlar

  

720211               Ferro-manganez

  

72021120           Ferro-manganez (granülometrisi <5mm, manganez >%65, C oranı >%2)

  

720211200000   Ferro-manganez (granülometrisi <5mm, manganez >%65, C oranı >%2)

  

72021180           Ferro-manganez (C oranı >%2)

  

720211800000   Ferro-manganez (C oranı >%2)

  

720219               Ferro-manganez (diğer)

  

72021900           Ferro manganez; ağırlık itibariyle %2'den az karbon içerenler

  

720219000011   Ferro manganez; Granülometrisi<0,4 mm ve ağırlık itibariyle manganez>%78

  

720219000019   Diğer ferro manganez

  



720221               Ferro silisyum (silisyum>%55)

  

72022100           Ferro silisyum (silisyum>%55)

  

720221000011   Ferro-silisyum (%55 <silisyum oranı <%80)

  

720221000012   Ferro-silisyum (silisyum oranı >%80)

  

720229               Ferro-silisyum (diğer)

  

72022910           Ferro-silisyum (%4 < magnezyum oranı <%10)

  

720229100000   Ferro-silisyum (%4 < magnezyum oranı <%10)

  

72022990           Ferro-silisyum (diğer)

  

720229900000   Ferro-silisyum (diğer)

  

720230               Ferro-siliko-manganez

  

72023000           Ferro-siliko-manganez

  

720230000000   Ferro-siliko-manganez

  

720241               Ferro krom (C>%4)

  

72024110           Ferro-krom (%4 < C oranı=<%6)

  

720241100000   Ferro-krom (%4 < C oranı=<%6)

  

72024190           Ferro-krom (C oranı %6 fazla)

  

720241900011   Ferro-krom (C oranı >%6, krom oranı =<%60)

  

720241900012   Ferro-krom (C oranı >%6, krom oranı >%60)

  

720249               Ferro krom (diğer)

  

72024910           Ferro-krom (C oranı =<%0, 05)

  

720249100000   Ferro-krom (C oranı =<%0, 05)



  

72024950           Ferro-krom (%0, 05 < C oranı=<%0, 5)

  

720249500000   Ferro-krom (%0, 05 < C oranı=<%0, 5)

  

72024990           Ferro-krom (%0, 5 < C oranı =<%4)

  

720249900000   Ferro-krom (%0, 5 < C oranı =<%4)

  

720250               Ferro-siliko-krom

  

72025000           Ferro-siliko-krom

  

720250000000   Ferro-siliko-krom

  

720260               Ferro-nikel

  

72026000           Ferro-nikel

  

720260000000   Ferro-nikel

  

720270               Ferro-molibden

  

72027000           Ferro-molibden

  

720270000000   Ferro-molibden

  

720280               Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten

  

72028000           Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten

  

720280000000   Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten

  

720291               Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum

  

72029100           Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum

  

720291000000   Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum

  

720292               Ferro-vanadyum

  



72029200           Ferro-vanadyum

  

720292000000   Ferro-vanadyum

  

720293               Ferro-niobyum

  

72029300           Ferro-niobyum

  

720293000000   Ferro-niobyum

  

720299               Diğer fero alyajlar

  

72029910           Ferro fosfor

  

720299101000   Ferro fosfor (fosfor oranı =>%15)

  

720299109000   Ferro fosfor (fosfor oranı >%15)

  

72029930           Ferro-siliko-magnezyum

  

720299300000   Ferro-siliko-magnezyum

  

72029980           Diğer ferro-alyajlar

  

720299800000   Diğer ferro-alyajlar

  

7203                   Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli ürünler (parça, pellet)

(demir oranı >= %99.94)

  

720310               Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler

  

72031000           Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler

  

720310000000   Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler

  

720390               Diğer sünger görünüşlü demirli ürünler

  

72039000           Diğer sünger görünüşlü demirli ürünler

  

720390000000   Diğer sünger görünüşlü demirli ürünler

  



7204                   Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde

dilmiş külçeler

  

720410               Dökme demir döküntü ve hurdaları

  

72041000           Dökme demir döküntü ve hurdaları

  

720410000011   Dökme demir döküntü, hurdaları; sınıflandırılmış/derecelendirilmiş olanlar

  

720410000019   Dökme demir döküntü, hurdaları; diğer

  

720421               Paslanmaz çelik döküntü, hurdaları

  

72042110           Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel>%8

  

720421100011   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel>%8, sınıflan./derecelen.

  

720421100019   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel>%8, diğer

  

72042190           Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel = <%8

  

720421900011   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel=<%8, sınıflan./derecelen.

  

720421900019   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; paslanmaz çelik, nikel = <%8, diğer

  

720429               Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları

  

72042900           Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları

  

720429000011   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; diğer, sınıflandırılmış/derecelendirilmiş

  

720429000019   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları; diğer

  

720430               Kalaylı demir/çelik döküntü ve hurdaları

  

72043000           Kalaylı demir/çelik döküntü ve hurdaları

  

720430000000   Kalaylı demir/çelik döküntü ve hurdaları

  

720441               Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, eğe talaşları vb.. paket/değil

  



72044110           Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, eğe talaşları vb. paket/değil

  

720441100000   Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, eğe talaşları vb. paket/değil

  

72044191           Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar; paket halinde

  

720441910000   Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar; paket halinde

  

72044199           Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar; diğer

  

720441990000   Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar; diğer

  

720449               Diğer döküntü ve hurdalar

  

72044910           Parçalanmış olan döküntü ve hurdalar

  

720449100000   Parçalanmış olan döküntü ve hurdalar

  

72044930           Paket halinde diğer döküntü ve hurdalar

  

720449300000   Paket halinde diğer döküntü ve hurdalar

  

72044990           Diğer döküntü ve hurdalar

  

720449900011   Sınıflandırılmamış/derecelendirilmemiş olan diğer döküntü, hurda

  

720449900019   Diğer döküntü ve hurdalar

  

720450               Döküntülerin ergitilmesi ile elde edilen külçeler

  

72045000           Döküntülerin ergitilmesi ile elde edilen külçeler

  

720450001000   Döküntü ve hurdanın yeniden ergitilmesiyle elde edilen külçeler; alaşımlı çelikten

  

720450009000   Döküntü ve hurdanın yeniden ergitilmesiyle elde edilen külçeler; diğer

  

7205                   Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar

  

720510               Granüller

  

72051000           Granüller



  

720510000011   Granüller; dökme demirden

  

720510000012   Granüller; aynalı demirden

  

720510000013   Granüller; demir/çelikten

  

720521               Tozlar; alaşımlı çelikten

  

72052100           Tozlar; alaşımlı çelikten

  

720521000000   Tozlar; alaşımlı çelikten

  

720529               Tozlar; dökme, aynalı, demir/çelik

  

72052900           Tozlar; dökme, aynalı, demir/çelik

  

720529000011   Tozlar; dökme demirden

  

720529000012   Tozlar; aynalı demirden

  

720529000013   Tozlar; demir/çelikten

  

7206                   Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03 pozisyonuna giren demir

hariç)

  

720610               Külçeler; demir alaşımsız çelik

  

72061000           Külçeler; demir alaşımsız çelik

  

720610001000   Külçeler; C oranı =>%0, 6

  

720610009000   Külçeler; diğer

  

720690               Diğer ilk şekillerde demir; alaşımsız çelik

  

72069000           Diğer ilk şekillerde demir; alaşımsız çelik

  

720690000011   Pudla demirinden çubuk ve lokmalar

  

720690000012   Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik



  

7207                   Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller

  

720711               Demir/alaşımsız çelik (Cu<%0, 25; genişlik<2xkalınlık)

  

72071111           Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; Otomat çeliğinden, haddelenmiş,

karbon<%25

  

720711110000   Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; Otomat çeliğinden, haddelenmiş,

karbon<%25

  

72071114           Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm,haddelenmiş, karbon<%25

  

720711140000   Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm,haddelenmiş, karbon<%25

  

72071116           Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık>130mm,haddelenmiş, karbon<%25

  

720711160000   Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık>130mm,haddelenmiş, karbon<%25

  

72071190           Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; dövülmüş, karbon<%25

  

720711900000   Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; dövülmüş, karbon<%25

  

720712               Demir/alaşımsız çelik (C<%0, 25, dikdörtgen kesitli)

  

72071210           Levha blok ve sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720712100011   Haddelenmiş levha blokları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720712100012   Sürekli döküm levha blokları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720712100013   Haddelenmiş sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720712100014   Sürekli döküm sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

72071290           Dövülmüş levha blok, saç platinası [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720712900011   Dövülmüş levha blokları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720712900012   Dövülmüş sac platinaları [C oranı<%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  



720719               Demir/alaşımsız çelik (C<%0, 25, diğer mamuller)

  

72071912           Demir/alaşımsız çelik; hadde/sürekli döküm (enine kesit daire, karbon<%0, 25)

  

720719120010   Otomat çelik. yarı mamuller; hadde/sürekli döküm (enine kesit daire, karbon<%0, 25)

  

720719120021   Demir/alaşımsız çelik.yarı mamuller (sürekli döküm, enine kesit daire, karbon<%0, 25)

  

720719120029   Demir/alaşımsız çelik.yarı mamuller (haddelenmiş, enine kesit daire, karbon<%0, 25)

  

72071919           Demir/alaşımsız çelik.yarı mamuller (dövülmüş, enine kesit daire, karbon<%0, 25)

  

720719190000   Demir/alaşımsız çelik.yarı mamuller (dövülmüş, enine kesit daire, karbon<%0, 25)

  

72071980           Profil taslakları

  

720719800011   Profil taslakları (haddelenmiş/sürekli döküm, C oranı <%0, 25)

  

720719800012   Profil taslakları (dövülmüş, C oranı <%0, 25)

  

720719800090   Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller (C <%0, 25, diğer)

  

720720               Demir/alaşımsız çelikler (C=>%25

  

72072011           Blum ve kütük (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720110011   Haddelenmiş blumlar (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720110012   Sürekli döküm blumlar (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720110013   Haddelenmiş kütükler (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720110014   Sürekli döküm kütükler (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

72072015           Blum ve kütük (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720150011   Haddelenmiş blumlar (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720150012   Sürekli döküm blumlar (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720150013   Haddelenmiş kütükler (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)



  

720720150014   Sürekli döküm kütükler (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

72072017           Blum ve kütük (C=>%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720170011   Haddelenmiş blumlar (C=>%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720170012   Sürekli döküm blumlar (C=>%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720170013   Haddelenmiş kütükler (C=>%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

720720170014   Sürekli döküm kütükler (C=>%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)

  

72072019           Dövülmüş blumlar, kütükler (C=>%0, 25, genişlik<2kalınlık)

  

720720190011   Dövülmüş blumlar (C=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen kare dahil, genişlik<2kalınlık)

  

720720190012   Dövülmüş kütükler (C=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen kare dahil, genişlik<2kalınlık)

  

72072032           Levha blokları ve saç platinaları (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen)

  

720720320011   Haddelenmiş levha blokları (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720720320012   Sürekli döküm levha blok. (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720720320013   Haddelenmiş sac platinaları (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720720320014   Sürekli döküm sac platinaları (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

72072039           Dövülmüş levha blokları, saç platinası (C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen]

  

720720390011   Dövülmüş levha blokları [C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

720720390012   Dövülmüş sac platinaları [C oranı=>%0, 25, enine kesit dikdörtgen (kare hariç)]

  

72072052           Yarı mamuller (hadde/sürekli döküm, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)

  

720720520010   Otomat çelik. yarı mamuller (hadde/sürekli döküm, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)

  

720720520021   Demir/alaşımsız çelik.yarı mamul. (hadde/döküm enine kes.daire, %0, 25=<karbon<%0, 6)

  



720720520029   Demir/alaşımsız çelik.yarı mamul. (hadde/sür.döküm, enine kesit daire, karbon=>%0, 6)

  

72072059           Demir/alaşımsız çelik.yarı mamul. (dövülmüş, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)

  

720720590000   Demir/alaşımsız çelik.yarı mamul. (dövülmüş, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)

  

72072080           Profil taslakları (ağırlık % 0, 6 veya + C içeren)

  

720720801011   Profil taslakları (haddelenmiş/sürekli döküm, C =>%0, 6, diğer)

  

720720801019   Profil taslakları (dövülmüş, C =>%0, 6, diğer)

  

720720801090   Diğer taslakları (C =>%0, 6, diğer)

  

720720809011   Profil taslakları (haddelenmiş/sürekli döküm, diğer hallerde)

  

720720809019   Profil taslakları (dövülmüş, diğer hallerde)

  

720720809090   Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller (C <%0, 6, diğer)

  

7208                   Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (sıcak

haddelenmiş) (kaplanmamış)

  

720810               Yassı hadde ürünü (geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde, üzeri kabartmalı)

  

72081000           Yassı hadde ürünü (geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde, üzeri kabartmalı)

  

720810001000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde, üzeri kabartmalı)

  

720810009000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde, üzeri kabartmalı)

  

720825               Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.dekopaja tabi)

  

72082500           Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720825001000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720825009000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720826               Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3mm. <kalın.<4, 75mm.dekopaja tabi)

  



72082600           Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3mm. <kalın.<4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720826001000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3mm <kalın.<4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720826009000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3mm<kalınlık<4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720827               Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık <3mm.dekopaja tabi)

  

72082700           Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık <3mm.dekopaja tabi)

  

720827001000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık <3mm.dekopaja tabi)

  

720827009000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalınlık <3mm.dekopaja tabi)

  

720836               Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak haddelenmiş, kalınlık>10mm.)

  

72083600           Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak haddelenmiş, kalınlık>10mm.)

  

720836001000   Yassı hadde ürünü (C oranı=>%0, 6, rulo, sıcak haddelenmiş, kalınlık>10mm.)

  

720836009000   Yassı hadde ürünü (C oranı<%0, 6, rulo, sıcak haddelenmiş, kalınlık>10mm.)

  

720837               Sıcak mamul demir, çelik rulo (4, 75mm.=<kalınlık<10mm.diğer)

  

72083700           Sıcak mamul demir, çelik rulo (4, 75mm.=<kalınlık<10mm.diğer)

  

720837001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 4, 75=<kalın.<10mm.yeniden hadde)

  

720837001019   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, sıcak hadde, 4, 75=<kalın.<10mm. sıcak hadde)

  

720837009011   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 4, 75=<kalın. <10mm. yeniden hadde)

  

720837009019   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 4, 75=< kalın. <10mm. sıcak hadde)

  

720838               Sıcak mamul demir, çelik (rulo kalınlık 3-4, 75mm. diğer)

  

72083800           Sıcak mamul demir, çelik (rulo kalınlık 3-4, 75mm. diğer)

  

720838001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3=<kalın.<4, 75mm.yeniden hadde)

  

720838001019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, sıcak hadde, 3=<kalın.<4, 75mm.sıcak hadde)



  

720838009011   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3=<kalın.<4, 75mm.yeniden hadde)

  

720838009019   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3=<kalın.<4, 75mm.sıcak hadde)

  

720839               Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. diğer)

  

72083900           Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. diğer)

  

720839001011   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalın. <3mm.yeniden hadde)

  

720839001019   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, rulo, sıcak hadde, kalın. <3mm.sıcak hadde)

  

720839009011   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalın.<3mm.yeniden hadde)

  

720839009019   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalın.<3mm. sıcak hadde)

  

720840               Sıcak mamul demir, çelik (üzeri kabartmalı)

  

72084000           Sıcak mamul demir, çelik (üzeri kabartmalı)

  

720840001011   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, kalın.=>2mm. üzeri kabartmalı)

  

720840001019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, sıcak hadde, üzeri kabartmalı motifli)

  

720840009011   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, kalın.=>2mm. üzeri kabartmalı)

  

720840009019   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, üzeri kabartmalı motifli)

  

720851               Sıcak mamul demir, çelik (kalınlık <4, 75mm.)

  

72085120           Yassı hadde ürünü (kalınlık; 15 mm. + ve ağırlık itibariyle %0, 6 + C içeren)

  

720851201011   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, kalın.>15mm.genişlik=< 1250mm.)

  

720851201019   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, kalın.>15mm. diğerleri)

  

720851203011   Yassı hadde ürünü geniş levha (sıcak hadde, kalın.>15mm.genişlik=< 1250mm.)

  

720851203019   Yassı hadde ürünü geniş levha (sıcak hadde, kalın.>15mm. diğerleri)

  



720851209011   Yassı hadde ürünü diğer levha (sıcak hadde, kalın.>15mm.genişlik=< 1250mm.)

  

720851209019   Yassı hadde ürünü diğer levha (sıcak hadde, kalın.>15mm. diğerleri)

  

72085191           Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 10mm<kalın=<15mm.genişlik=>2050mm.)

  

720851911000   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, 10mm<kalın=<15mm.genişlik=>2050mm.)

  

720851919000   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, sıcak hadde, 10mm.<kalın=<15mm.genişlik=>2050mm.)

  

72085198           Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 10mm<kalın=<15mm.genişlik<2050mm.)

  

720851981000   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, sıcak hadde, kalın.>10mm. <15mm, genişlik =<1250mm.)

  

720851983000   Geniş levhalar (sıcak hadde, kalın.>10mm. <15mm, genişlik =<1250mm.)

  

720851989000   Diğer yassı ürünler (sıcak hadde, kalın.>10mm. <15mm, genişlik =<1250mm.)

  

720852               Sıcak mamul demir, çelik (4, 75mm.=<kalınlık <10 mm.)

  

72085210           Yassı hadde ürün. (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=<1250mm.)

  

720852101000   Yassı hadde ürün. (karbon=>%0, 6, sıcak hadde, 4,

75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=<1250mm.)

  

720852109000   Yassı hadde ürün. (karbon<%0, 6, sıcak hadde, 4,

75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=<1250mm.)

  

72085291           Yassı hadde ürün. (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=>2050mm.)

  

720852911000   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=>2050mm.+, ağırlık;

%0, 6+ karbon)

  

720852919000   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=>2050mm.+, diğer)

  

72085299           Yassı hadde ürün. (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik<2050mm.)

  

720852991000   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=>2050mm.-, ağırlık;

%0, 6+ karbon)

  

720852999000   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=>2050mm.-, diğer)



  

720853               Sıcak mamul demir, çelik (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.)

  

72085310           Yassı hadde ürün. (sıcak hadde, 3mm.=<kalın.<4, 75mm.genişlik=<1250mm.)

  

720853101000   Sıcak mamul demir, çelik (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.)(haddeli, ağırlık; %0, 6+ karbon)

  

720853109000   Sıcak mamul demir, çelik (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.)(kapalı usulle dört yüzü haddeli,

diğer)

  

72085390           Yassı hadde ürün. (sıcak hadde, 3mm.=<kalın.<4, 75mm.genişlik>1250mm.)

  

720853901000   Yassı hadde ürünü (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm. diğer hallerde, ağırlık; %0, 6+ karbon)

  

720853909000   Yassı hadde ürünü (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm. diğer hallerde, diğer)

  

720854               Sıcak mamul demir, çelik (kalınlık<3mm.)

  

72085400           Sıcak mamul demir, çelik (kalınlık<3mm.)

  

720854001011   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C =>%0, 6, kalın.=>2mm.genişlik=>600mm.)

  

720854001019   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C =>%0, 6, genişlik=>600mm.)

  

720854009011   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C <%0, 6, kalın.=>2mm.genişlik=>600mm.)

  

720854009019   Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, C <%0, 6, genişlik=>600mm.)

  

720890               Sıcak mamul demir, çelik (diğerleri)

  

72089020           Sıcak mamul demir, çelik; delinmiş olanlar

  

720890201011   Yassı hadde ürünü, delinmiş ( sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden

karbon içeriği >%0.6)

  

720890201012   Yassı hadde ürünü; delinmiş, diğer

  

720890202011   Yassı hadde ürünü, delinmiş ( sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden )

  

720890202012   Yassı hadde ürünü, delinmiş ( sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden );

diğer



  

72089080           Sıcak mamul demir, çelik; diğer hallerde olanlar

  

720890801011   Yassı hadde ürünü, diğer ( Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden )

  

720890801012   Yassı hadde ürünü; diğer

  

720890802011   Yassı hadde ürünü, diğer (Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya başka şekillerde

basitçe kesilmiş )

  

720890802012   Diğer Yassı hadde ürünleri

  

7209                   Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği > 600 mm, soğuk

haddelenmiş, kaplanmamış)

  

720915               Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm.kalınlık=>3mm.)

  

72091500           Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm.kalınlık=>3mm.)

  

720915001000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm.kalınlık=>3mm.)

  

720915009000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm.kalınlık=>3mm.)

  

720916               Demir/çelik soğuk, yassı mamul (rulo; 600mm.<genişlik (1..3mm.)]

  

72091610           Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720916100011   Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat kayıbı=<0, 75, manyetik)

  

720916100019   Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat kayıbı>0, 75, manyetik)

  

72091690           Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720916901000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720916909000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720917               Demir/çelik soğuk, yassı mamul (rulo; 600mm.<genişlik (0, 5..1mm.)]

  

72091710           Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.)

  



720917100011   Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.vat kayıbı=<0, 75,

manyet.)

  

720917100019   Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.vat kayıbı>0, 75,

manyetik)

  

72091790           Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.0, 5mm.)

  

720917901000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.0,

5mm.=<kalınlık<1mm.)

  

720917909000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.0, 5mm.=<kalınlık<1mm.)

  

720918               Demir/çelik soğuk, yassı mamul (rulo; 600mm.<genişlik, kalınlık <3mm.)

  

72091810           Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.)

  

720918100011   Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat kayıbı=<0, 75, manyetik)

  

720918100019   Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat kayıbı>0, 75, manyetik)

  

72091891           Yassı hadde ürünü (rulo, soğ.hadde, gen.=>600mm.0, 35mm.=<kalın.<0, 5mm.)

  

720918911000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, soğ.hadde, gen.=>600mm.0, 35mm.=<kalın.<0, 5mm.)

  

720918919000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, soğ. hadde, gen.=>600mm.0, 35mm.=<kalın.<0, 5mm.)

  

72091899           Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm. kalınlık <0, 35mm.)

  

720918991000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm. kalınlık <0, 35mm.)

  

720918999000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, rulo, soğuk hadde, gen.=>600mm.kalınlık<0, 35mm.)

  

720925               Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık=>3mm.)

  

72092500           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık=>3mm.)

  

720925001000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık=>3mm.)

  

720925009000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık=>3mm.)

  



720926               Demir/çelik soğuk, yassı mamul (600mm.<genişlik (1..3mm.)]

  

72092610           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720926100011   Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat kayıbı=<0, 75, manyetik)

  

720926100019   Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 1mm.<kalınlık<3mm. vat kayıbı>0, 75, manyetik)

  

72092690           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720926901000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, soğuk hadde, genişlik=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720926909000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, soğuk hadde, genişlik=>600mm.1mm.<kalınlık<3mm.)

  

720927               Demir/çelik soğuk, yassı mamul (600mm.<genişlik (0, 5..1mm.)]

  

72092710           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.)

  

720927100011   Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.vat kayıbı=<0, 75, manyetik)

  

720927100019   Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, 0, 5mm.=<kalınlık<1mm.vat kayıbı>0, 75, manyetik)

  

72092790           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm.0, 5mm.=<kalın.<1mm.)

  

720927901000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, soğuk hadde, genişlik=>600mm.0, 5mm.=<kalın.<1mm.)

  

720927909000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, soğuk hadde, genişlik>=600mm.0, 5mm.=<kalın.<1mm.)

  

720928               Demir/çelik soğuk, yassı mamul (600mm.<genişlik, kalınlık <3mm.

  

72092810           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.)

  

720928100011   Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat kayıbı=<0, 75, manyetik)

  

720928100019   Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm.vat kayıbı>0, 75, manyetik)

  

72092890           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık<0, 5mm.)

  

720928901000   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık<0, 5mm.)

  

720928909000   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık<0, 5mm.)



  

720990               Demir/çelik soğuk hadde mamulü (diğer)

  

72099020           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm. delinmiş)

  

720990201100   Yassı hadde ürünü (C>=%0, 6, soğuk hadde, genişlik>=600mm. , delinmiş)

  

720990201900   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, soğuk hadde, genişlik>=600mm., delinmiş)

  

72099080           Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, kalınlık<0, 5mm. diğerleri)

  

720990802100   Yassı hadde ürünü (C>=%0, 6, soğuk hadde, genişlik>=600mm.),diğer

  

720990802900   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, soğuk hadde, genişlik>=600mm. ) diğer

  

7210                   Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla

olanlar (kaplanmış olanlar)

  

721011               Kalaylı demir-çelik yassı mamul (kalınlık=>0, 5mm.)

  

72101100           Kalaylı demir-çelik yassı mamul (kalınlık=>0, 5mm.)

  

721011001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, kalaylı, kalın.=>0,

5mm.)

  

721011001019   Yassı hadde ürünü (C>=%0, 6, gen.>=600mm. kalaylı, kalın.>=0, 5mm.),diğer

  

721011009011   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, kalaylı, kalın.=>0, 5mm.)

  

721011009019   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.>=600mm. kalaylı, kalın.>=0, 5mm.), diğer

  

721012               Kalaylı demir-çelik yassı mamul (genişlik=>600mm. kalın<0, 5mm.)

  

72101220           Teneke; yassı mamul (kalınlık <0, 5mm.)

  

721012200011   Elektro.teneke, kok teneke; sade yüzey işçiliği (kalın.<0, 5mm. gen.=>600mm.)

  

721012200021   Elektrolitik teneke, kok teneke; sade yüzey işçiliği (C=>%0, 6, kalın.<0, 5mm.

gen.=>600mm.)

  

721012200029   Elektrolitik teneke, kok teneke; sade yüzey işçiliği (C<%0, 6, kalın.<0, 5mm.

gen.=>600mm.)



  

721012200080   Diğer tenekeler sade yüzey işçiliği (kalın.<0, 5mm. gen.=>600mm.)

  

721012200091   Diğer tenekeler (C=>%0, 6, kalın.<0, 5mm. gen.=>600mm.)

  

721012200099   Diğer tenekeler (C<%0, 6, kalın.<0, 5mm. gen.=>600mm.)

  

72101280           Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. kalayla kaplı, kalınlık <0, 5mm.)

  

721012801011   Yassı hadde ürünü (sade yüzey işç., C =>%0, 6, gen.=>600mm.kalayla kaplı, kal.<0,

5mm.)

  

721012801019   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, gen.=>600mm. kalayla kaplı, kalınlık <0, 5mm.)

  

721012809011   Yassı hadde ür.(sade yüzey işç., C <%0, 6, gen=>600mm.kalayla kaplı, kalınlık<0, 5mm.)

  

721012809019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. kalayla kaplı, kalınlık <0, 5mm.)

  

721020               Kurşunlu demir-çelik yassı mamuller (genişlik=>600mm.)

  

72102000           Kurşunlu demir-çelik yassı mamuller (genişlik=>600mm.)

  

721020001011   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, gen.=>600mm. sade yüzey işçiliği, kurşunla kaplı)

  

721020001019   Yassı hadde ürünü (C =>%0, 6, gen.=>600mm. kurşunla kaplı)

  

721020009011   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. sade yüzey işçiliği, kurşunla kaplı)

  

721020009019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. kurşunla kaplı)

  

721030               Elektrolitik çinko kaplama demir-çelik (genişlik=>600mm.)

  

72103000           Elektrolitik çinko kaplama demir-çelik (genişlik=>600mm.)

  

721030001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, elektrolit.çinko kaplı)

  

721030001019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. elektrolit.çinko kaplı)

  

721030009011   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, elektrolit.çinko kaplı)

  

721030009019   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm. elektrolit.çinko kaplı)



  

721041               Diğer çinkolu demir-çelik;oluklu yassı mamul (en=>600mm.)

  

72104100           Diğer çinkolu demir-çelik;oluklu yassı mamul (en=>600mm.)

  

721041001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, diğer çinko kaplı, oluklu)

  

721041001019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. diğer çinko kaplı, oluklu)

  

721041009011   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, diğer çinko kaplı, oluklu)

  

721041009019   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm. diğer çinko kaplı, oluklu)

  

721049               Diğer çinkolu demir-çelik, diğer (en=>600mm.)

  

72104900           Diğer çinkolu demir-çelik, diğer (en=>600mm.)

  

721049001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, diğer çinko kaplı)

  

721049001019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. diğer çinko kaplı)

  

721049009011   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, diğer çinko kaplı)

  

721049009019   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm. diğer çinko kaplı)

  

721050               Krom, krom oksit kaplı demir-çelik yassı mamulleri

  

72105000           Krom, krom oksit kaplı demir-çelik yassı mamulleri

  

721050001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, krom kaplı)

  

721050001019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. krom kaplı)

  

721050009011   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, krom kaplı)

  

721050009019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. krom kaplı)

  

721061               Aluminyum-çinko kaplı demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

  

72106100           Aluminyum-çinko kaplı demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

  



721061001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, alüm.-çinko alaşımı

kaplı)

  

721061001019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. aluminyum-çinko alaşımı kaplı)

  

721061009011   Yassı hadde ür.(C <%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, aluminyum-çinko alaşımı

kaplı)

  

721061009019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. aluminyum-çinko alaşımı kaplı)

  

721069               Aluminyum kaplı diğer demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

  

72106900           Aluminyum kaplı diğer demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

  

721069001011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, aluminyum kaplı)

  

721069001019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. aluminyum kaplı)

  

721069009011   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, aluminyum kaplı)

  

721069009019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. aluminyum kaplı)

  

721070               Boyalı, vernikli/plastikle kaplı demir-çelik (en=>600mm.)

  

72107010           Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. krom oksit kaplı, boya, vernik/plastik kaplı)

  

721070100011   Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, krom oksit kaplı, verniklenmiş)

  

721070100021   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. krom oksit kaplı, verniklenmiş)

  

721070100029   Yassı hadde ürünü (C<%0, 6, gen.=>600mm. krom oksit kaplı, verniklenmiş)

  

72107080           Yassı hadde ürünü (gen. =>600mm. boyalı, vernikli/plastik kaplı)

  

721070801011   Yassı hadde ür.(C=>%0, 6, gen =>600mm.sade yüzey işçiliği, boyalı, vernikli/plastik kaplı)

  

721070801019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen. =>600mm. boyalı, vernikli/plastik kaplı)

  

721070809011   Yassı hadde ür.(C <%0, 6, gen. =>600mm.sade yüzey işçiliği, boyalı, vernikli/plastik kaplı)

  

721070809019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen. =>600mm. boyalı, vernikli/plastik kaplı)



  

721090               Diğer demir/çelik yassı mamulleri;kaplı, sıvalı (en=>600mm.)

  

72109030           Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. plakaj amelyesine tabi tutulmuş)

  

721090301011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, plakaj ameliyesine

tutulmuş)

  

721090301019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. plakaj ameliyesine tutulmuş)

  

721090309011   Yassı hadde ürünü (C >%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, plakaj ameliyesine

tutulmuş)

  

721090309019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. plakaj ameliyesine tutulmuş)

  

72109040           Yassı hadde ürünü (gen.=>600mm. kalaylı, baskılı)

  

721090401011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, kalaylı, baskılı)

  

721090401019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, gen.=>600mm. kalaylı, baskılı)

  

721090409011   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm.sade yüzey işçiliği, kalaylı, baskılı)

  

721090409019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, gen.=>600mm. kalaylı, baskılı)

  

72109080           Yassı hadde ürünü (genişlik =>600mm. diğer)

  

721090801011   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. sadece yüzey işçiliği, diğer)

  

721090801019   Yassı hadde ürünü (C=>%0, 6, genişlik =>600mm. diğer)

  

721090809011   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. sadece yüzey işçiliği, diğer)

  

721090809019   Yassı hadde ürünü (C <%0, 6, genişlik =>600mm. diğer)

  

7211                   Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve

kaplanmamış olanlar)

  

721113               Dört yüzeyi açık/kapalı usul ile haddelenmiş mamul (gen.>150mm.

kalınlık=>4mm.kaplamasız)

  



72111300           Dört yüzeyi açık/kapalı usul ile haddelenmiş mamul (gen.>150mm.

kalınlık=>4mm.kaplamasız)

  

721113001100   Geniş levhalar (C=>%0, 6, gen.>150mm.sıcak hadde, kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

  

721113001900   Geniş levhalar (C<%0, 6, gen.>150mm.sıcak hadde, kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

  

721113002000   Yassı çubuklar (C<%0, 6, gen.>150mm.sıcak hadde, kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

  

721113003111   Şeritler (C oranı =>%0, 6, gen.>150mm.sıcak hadde, kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

  

721113003112   saclar (C oranı =>%0, 6, gen.>150mm. sıcak hadde, kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

  

721113003911   Şeritler (C oranı <%0, 6, gen.>150mm.sıcak hadde, kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

  

721113003912   Saclar (C oranı <%0, 6, gen.>150mm. sıcak hadde, kalınlık=>4mm.kaplanmamış)

  

721114               Demir/çelik sıcak hadde (kalın=>4, 75mm. genişlik<600mm.)

  

72111400           Demir/çelik sıcak hadde (kalın=>4, 75mm. genişlik<600mm.)

  

721114001000   Sac taslakları (rulo, C <%0, 6, gen.>500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.

kaplanmamış)

  

721114002111   Geniş levhalar (C=>%0, 6, gen.>500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114002112   Geniş levhalar (C=>%0, 6, gen.<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114002911   Geniş levhalar (C <%0, 6, gen.>500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114002912   Geniş levhalar (C <%0, 6, gen.<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114003100   Saclar (C=>%0, 6, gen.=<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114003900   Saclar (C <%0, 6, gen.=<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114004100   Şeritler (C=>%0, 6, gen.=<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114004900   Şeritler (C <%0, 6, gen.=<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)

  

721114005000   Yassı çubuklar (C<%0, 6, gen.=<500mm.sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.kaplanmamış)



  

721119               Demir/çelik sıcak hadde (genişlik<600mm, diğer)

  

72111900           Demir/çelik sıcak hadde (genişlik<600mm, diğer)

  

721119001000   Sac taslakları (rulo, C <%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış)

  

721119002100   Saclar (C oranı =>%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış)

  

721119002900   Saclar (C oranı <%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış)

  

721119003100   Şeritler (C oranı =>%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış)

  

721119003900   Şeritler (C oranı <%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış)

  

721119005000   Yassı çubuklar (C<%0, 6, sıcak hadde, diğer, kaplanmamış)

  

721123               Demir/çelik soğuk yassı hadde mamulü (C<%0, 25)

  

72112320           Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, soğuk hadde)

  

721123201000   Şeritler (C <%0, 25, soğuk hadde, manyetik, kaplanmamış)

  

721123202000   Yassı çubuklar (C <%0, 25, soğuk hadde, manyetik, kaplanmamış)

  

721123209011   Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik>500mm. manyetik kaplı, soğuk hadde)

  

721123209012   Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik < 500mm. manyetik kaplı, soğuk hadde)

  

72112330           Şerit ve yassı çubuk (C <%0, 25, genişlik=<500mm.soğuk hadde, manyetik, kaplanmamış)

  

721123300011   Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik>500mm. kalınlık >3, 5mm soğuk hadde)

  

721123300021   Şeritler (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık >3, 5mm soğuk hadde)

  

721123300022   Yassı çubuklar (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık >3, 5mm soğuk hadde)

  

72112380           Şerit ve yassı çubuk (C oranı <%0, 25, genişlik =< 500mm. soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721123801000   Şeritler (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık <3, 5mm soğuk hadde)

  



721123802000   Yassı çubuklar (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık <3, 5mm soğuk hadde)

  

721123809011   Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik <500mm. kalınlık <3, 5mm soğuk hadde)

  

721123809012   Yassı hadde ürünü (C oranı <%0, 25, genişlik >500mm. kalınlık <3, 5mm soğuk hadde)

  

721129               Demir/çelik soğuk, yassı hadde mamulü (sadece soğuk haddelenmiş-diğer)

  

72112900           Demir/çelik soğuk, yassı hadde mamulü (sadece soğuk haddelenmiş-diğer)

  

721129001011   Şeritler (=<%0, 25 C <%0, 6, soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721129001012   Şeritler (C oranı=>%0, 6, soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721129002100   Yassı hadde ürünü (C oranı=>%0, 6, genişlik=>500mm, kaplanmamış, soğuk hadde)

  

721129002900   Yassı hadde ürünü (C oranı<%0, 6, genişlik=>500mm, kaplanmamış, soğuk hadde)

  

721129003100   Yassı hadde ürünü (=<%0, 25C <%0, 6, genişlik=<500mm.soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721129003900   Yassı hadde ürünü (C oranı=>%0, 6, genişlik=<500mm.soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721190               Diğer demir/çelik yassı mamulü (genişlik<600mm. kaplanmamış)

  

72119020           Diğer demir/çelik yassı mamulü (genişlik<600mm. kaplanmamış) delinmiş olanlar

  

721190201100   Diğer demir/çelik delinmiş şeritler (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk hadde,

kaplanmamış)

  

721190201900   Diğer demir/çelik delinmiş şeritler (C=>%0, 6, soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721190202111   Diğer demir/çelik delinmiş diğer ürün, yüzey işçiliği (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk

hadde, kaplanmamış)

  

721190202119   Diğer demir/çelik delinmiş diğer ürün, diğer işçilik (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk

hadde, kaplanmamış)

  

721190202200   Diğer demir/çelik delinmiş diğer ürün, yassı çubuklar (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk

hadde, kaplanmamış)

  

721190202911   Diğer demir/çelik delinmiş diğer ürün, yüzey işçiliği (genişlik<600mm. soğuk hadde,

kaplanmamış)



  

721190202919   Diğer demir/çelik delinmiş diğer ürün, diğer işçilik (genişlik<600mm. soğuk hadde,

kaplanmamış)

  

72119080           Diğer demir/çelik yassı mamulü (genişlik<600mm. kaplanmamış) diğerleri

  

721190801100   Diğer demir/çelik diğer şeritler (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721190801900   Diğer demir/çelik diğer şeritler (genişlik<600mm. soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721190802111   Diğer demir/çelik, diğer ürün, yüzey işçiliği (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk hadde,

kaplanmamış)

  

721190802119   Diğer demir/çelik, diğer ürün, diğer işçilik (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk hadde,

kaplanmamış)

  

721190802200   Diğer demir/çelik, diğer ürün, yassı çubuklar (genişlik<600mm. C=>%0, 6, soğuk hadde,

kaplanmamış)

  

721190802911   Diğer demir/çelik, diğer ürün, yüzey işçiliği (genişlik<600mm. soğuk hadde, kaplanmamış)

  

721190802919   Diğer demir/çelik, diğer ürün, diğer işçilik (genişlik<600mm. soğuk hadde, kaplanmamış)

  

7212                   Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve

kaplanmış olanlar)

  

721210               Demir/çelik yassı hadde mamul (geniş<600mm. kalaylı)

  

72121010           Teneke (sadece yüzeyi işlenmiş, kalayla kaplı, genişlik <600mm.)

  

721210100011   Elektro.teneke, kok teneke (sadece yüzeyi işlenmiş, kalayla kaplı, genişlik <600mm.)

  

721210100019   Diğer tenekeler (sadece yüzeyi işlenmiş, kalayla kaplı, genişlik <600mm.)

  

72121090           Yassı hadde ürünü (kaplı, diğer)

  

721210901111   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik >500mm. kalay kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721210901112   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik <500mm. kalay kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721210901911   Yassı hadde mamulü (genişlik >500mm. kalay kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)



  

721210901912   Yassı hadde mamulü (genişlik <500mm. kalay kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721210902111   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik >500mm. kalay kaplı, diğer şekilde)

  

721210902112   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik <500mm. kalay kaplı, diğer şekilde)

  

721210902911   Yassı hadde mamulü (genişlik >500mm. kalay kaplı, diğer şekilde)

  

721210902912   Yassı hadde mamulü (genişlik <500mm. kalay kaplı, diğer şekilde)

  

721220               Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama-elektrolitik)

  

72122000           Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama-elektrolitik)

  

721220001111   Yassı hadde mam. (C=>%0, 6, geniş.>500mm.elektrolitik çinko kaplı, sadece yüzeyi

işlenmiş)

  

721220001112   Yassı hadde mam. (C=>%0, 6, genişlik<500mm.elektrolitik çinko kaplı, sadece yüzeyi

işlenmiş)

  

721220001911   Yassı hadde mam.(C<%0, 6, genişlik >500mm.elektrolitik çinko kaplı, sadece yüzeyi

işlenmiş)

  

721220001912   Yassı hadde mam.(C<%0, 6, genişlik<500mm.elektrolitik çinko kaplı, sadece yüzeyi

işlenmiş)

  

721220002111   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik >500mm. elektrolitik çinko kaplı, diğer şekilde)

  

721220002112   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik <500mm. elektrolitik çinko kaplı, diğer şekilde)

  

721220002911   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, genişlik >500mm. elektrolitik çinko kaplı, diğer şekilde)

  

721220002912   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, genişlik <500mm. elektrolitik çinko kaplı, diğer şekilde)

  

721230               Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama, sıvama;en<600mm. diğer)

  

72123000           Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama, sıvama;en<600mm. diğer)

  

721230001111   Yassı hadde mam. (C=>%0, 6, gen>500mm.çinko ile kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  



721230001112   Yassı hadde mam. (C=>%0, 6, genişlik<500mm.çinko ile kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721230001911   Yassı hadde mam. (C<%0, 6, genişlik >500mm.çinko ile kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721230001912   Yassı hadde mam. (C<%0, 6, gen <500mm.çinko ile kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721230002111   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik >500mm. çinko ile başa usulde kaplı, diğer

şekilde)

  

721230002112   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, genişlik <500mm. çinko ile başa usulde kaplı, diğer

şekilde)

  

721230002911   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, genişlik >500mm. çinko ile başa usulde kaplı, diğer

şekilde)

  

721230002912   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, genişlik <500mm. çinko ile başa usulde kaplı, diğer

şekilde)

  

721240               Demir/çelik yassı mamul (boyanmış, cilalanmış/plastik kaplanmış)

  

72124020           Teneke (sade yüzeyi işli, sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)

  

721240201111   Teneke (C >=%0, 6, sadece yüzeyi işli. sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)

  

721240201121   Teneke (C >=%0, 6, sadece yüzeyi işli. sadece cilalanmış, genişlik > 500mm.)

  

721240201129   Teneke (C >=%0, 6, sadece yüzeyi işli. sadece cilalanmış, genişlik=<500mm.)

  

721240201911   Teneke (sadece yüzeyi işli. sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)

  

721240201921   Teneke (sadece yüzeyi işli. sadece cilalanmış, genişlik < 500mm.)

  

721240201929   Teneke (sadece yüzeyi işli. sadece cilalanmış, genişlik =<500mm.)

  

721240202111   Teneke (C >=%0, 6, sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)

  

721240202121   Teneke (C <%0, 6, sadece cilalanmış, genişlik >500mm.)

  

721240202129   Teneke (C <%0, 6, sadece cilalanmış, genişlik=<500mm.)

  

721240202911   Teneke (sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)



  

721240202921   Teneke (sadece cilalanmış, genişlik > 500mm.)

  

721240202929   Teneke (sadece cilalanmış, genişlik=<500mm.)

  

72124080           Teneke (C<%0, 6, sadece cilalanmış, genişlik =< 600mm.)

  

721240801011   Yassı hadde mamulü (C>=%0, 6, genişlik >500mm.sadece yüzeyi işli)

  

721240801019   Yassı hadde mamulü (C>=%0, 6, genişlik >500mm. diğerleri)

  

721240801021   Yassı hadde mamulü (C>=%0, 6, genişlik =<500mm.)

  

721240809011   Yassı hadde mamulü (C<%0, 6, genişlik >500mm.sade yüzeyi işli)

  

721240809019   Yassı hadde mamulü (C<%0, 6, genişlik >500mm. diğerleri)

  

721240809021   Yassı hadde mamulü (C<%0, 6, genişlik =<500mm.diğerleri)

  

721250               Demir/çelik yassı mamul (başka usulle kaplı, sıvanmış)

  

72125020           Demir/çelik yassı mamul (krom oksitleri/krom ve krom oksitleriyle kaplanmış olanlar)

  

721250201000   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, krom oksitleri/krom ve krom oksitleriyle kaplanmış)

  

721250209000   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, krom oksitleri/krom ve krom oksitleriyle kaplanmış)

  

72125030           Demir/çelik yassı mamul (krom ve nikelle kaplanmış olanlar)

  

721250301000   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, krom/nikel ile kaplanmış)

  

721250309000   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, krom/nikel ile kaplanmış)

  

72125040           Demir/çelik yassı mamul (bakırla kaplanmış olanlar)

  

721250401000   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, bakırla kaplanmış)

  

721250409000   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, bakırla kaplanmış)

  

72125061           Demir/çelik yassı mamul (aluminyum çinko alaşımlarıyla kaplanmış olanlar)

  



721250611000   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, aluminyum-çinko oksitleri ile kaplanmış)

  

721250619000   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, aluminyum-çinko oksitleri ile kaplanmış)

  

72125069           Demir/çelik yassı mamul (diğer aluminyumla kaplanmış olanlar)

  

721250691000   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, aluminyum ile kaplanmış)

  

721250699000   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, aluminyum ile kaplanmış)

  

72125090           Demir/çelik yassı mamul (diğerleriye kaplanmış olanlar)

  

721250901011   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, kurşunla kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721250901019   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, diğerleri ile kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721250901020   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, diğerleri ile kaplı, diğer)

  

721250909011   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, kurşunla kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721250909019   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, diğerleri ile kaplı, sadece yüzeyi işlenmiş)

  

721250909020   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, diğerleri ile kaplı, diğer)

  

721260               Demir/çelik yassı mamuller (plakajlı, 500mm.<genişlik<600mm.)

  

72126000           Demir/çelik yassı mamuller (plakajlı, 500mm.<genişlik<600mm.)

  

721260001111   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.>500mm.sadece yüzeyi işli, plakaj yapılmış)

  

721260001121   Yassı hadde mam.(C=>%0, 6, geniş<500mm.sadece yüzeyi işli, sıcak haddeli, plakaj

yapılmış)

  

721260001129   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.<500mm.sadece yüzeyi işli, diğer, plakaj yapılmış)

  

721260001911   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.>500mm.sadece yüzeyi işli, plakaj yapılmış)

  

721260001921   Yassı hadde mam.(C <%0, 6, geniş.<500mm.sadece yüzeyi işli, sıcak haddeli, plakaj

yapılmış)

  

721260001929   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.<500mm.sadece yüzeyi işli, diğer, plakaj yapılmış)



  

721260002111   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.>500mm.diğer, plakaj yapılmış)

  

721260002112   Yassı hadde mamulü (C=>%0, 6, geniş.<500mm.diğer, plakaj yapılmış)

  

721260002911   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.>500mm.diğer, plakaj yapılmış)

  

721260002912   Yassı hadde mamulü (C <%0, 6, geniş.<500mm.diğer, plakaj yapılmış)

  

7213                   Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

  

721310               Demir/alaşımsız çelik filmaşin (üzerinde çentik şekil bozuk. olan.sıcak hadde)

  

72131000           Demir/alaşımsız çelik filmaşin (üzerinde çentik şekil bozuk. olan.sıcak hadde)

  

721310000000   Demir/alaşımsız çelik filmaşin (üzerinde çentik şekil bozuk. olan.sıcak hadde)

  

721320               Filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

  

72132000           Filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

  

721320000011   Cıvata, somun imali için filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

  

721320000012   Elektrot imali için filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

  

721320000013   Tel ve çivi imali için filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

  

721320000019   Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

  

721391               Filmaşin (çap<14mm. enine kesiti daire şeklinde)

  

72139110           Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, beton takviyesinde, çap<14mm.)

  

721391100000   Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, beton takviyesinde, çap<14mm.)

  

72139120           Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, tekerlek dış lastiklerinde, çap<14mm.)

  

721391200000   Diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, tekerlek dış lastiklerinde, çap<14mm.)

  

72139141           Filmaşin (C =<0, 06, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

  



721391410011   Cıvata, somun imali için filmaşin (C =<0, 06, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391410012   Elektrot imali için filmaşin (C =<0, 06, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391410013   Tel ve çivi imali için filmaşin (C =<0, 06, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391410019   Diğer filmaşin (C =<0, 06, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

72139149           Filmaşin (0, 06=< C <0, 25, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

  

721391490011   Cıvata, somun imali için filmaşin (%0, 06< C <%0, 25, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

  

721391490012   Elektrot imali için filmaşin (%0, 06< C <%0,25, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

  

721391490013   Tel ve çivi imali için filmaşin (%0,06< C <%0,25, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

  

721391490019   Diğer filmaşin (%0,06< C <%0,25, sıcak hadde, kangal, çap<14mm.)

  

72139170           Filmaşin (0, 25=< C <0, 75, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391701011   Cıvata, somun imali için filmaşin (0, 25=< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391701012   Elektrot imali için filmaşin (0, 25=< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391701013   Tel ve çivi imali için filmaşin (0, 25=< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391701019   Diğer filmaşin (0, 25=< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

721391709000   Diğer filmaşin (0, 25=< C <0, 75, sıcak hadde, kangal, çap< 14mm.)

  

72139190           Diğer filmaşin (C >0, 75, sıcak hadde, kangal, çap <14mm.)

  

721391900000   Diğer filmaşin (C >0, 75, sıcak hadde, kangal, çap <14mm.)

  

721399               Demir/çelik filmaşin (diğer)

  

72139910           Filmaşin (C<0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399100011   Cıvata, somun imali için filmaşin (C<0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399100012   Elektrot imali için filmaşin (C<0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)



  

721399100013   Tel ve çivi imali için filmaşin (C<0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399100019   Diğer filmaşin (C<0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

72139990           Filmaşin (C=>0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399901011   Cıvata, somun imali için filmaşin (0, 25< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399901012   Elektrot imali için filmaşin (0, 25< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399901013   Tel ve çivi imali için filmaşin (0, 25< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399901019   Diğer filmaşin (0, 25< C <0, 6, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

721399909000   Diğer filmaşin (C=>0, 25, sıcak hadde, kangal, çap>14mm.)

  

7214                   Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme

işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)

  

721410               Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş)

  

72141000           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş)

  

721410000000   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş)

  

721420               Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

  

72142000           Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

  

721420000011   Yuvarlak çubuklar (6mm.<enine kesit=<8 mm.çentik, yiv vb şekil bozuklukları olan)

  

721420000012   Yuvarlak çubuklar (8mm.<enine kesit=<10 mm.çentik, yiv vb şekil bozukluklar olan)

  

721420000013   Yuvarlak çubuklar (10mm.<enine kesit=<26 mm.çentik, yiv vb şekil bozuklukları olan)

  

721420000014   Yuvarlak çubuklar (26mm.<enine kesit, çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

  

721420000015   Dört köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

  

721420000016   Altı köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)



  

721420000019   Diğer köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

  

721430               Köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

  

72143000           Köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

  

721430000011   Yuvarlak çubuklar (6mm.<enine kesit=<8 mm.otomat çeliğinden)

  

721430000012   Yuvarlak çubuklar (8mm.<enine kesit=<10 mm.otomat çeliğinden)

  

721430000013   Yuvarlak çubuklar (10mm.<enine kesit=<26 mm.otomat çeliğinden)

  

721430000014   Yuvarlak çubuklar (26mm.<enine kesit, otomat çeliğinden)

  

721430000015   Dört köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

  

721430000016   Altı köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

  

721430000019   Diğer köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

  

721491               Diğer demir/çelik çubuklar (enine kesiti dörtgen) kare hariç)

  

72149110           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

721491100000   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

72149190           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C=>%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

721491900000   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C=>%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499               Diğer demir/çelik çubuklar (diğer)

  

72149910           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü hadde, beton takviyesine)

  

721499100000   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü hadde, beton takviyesine)

  

72149931           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü hadde, enine kesit=>80mm)

  

721499310000   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü hadde, enine kesit=>80mm)

  



72149939           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü hadde, enine kesit<80mm)

  

721499390011   Yuvarlak çubuklar (6mm.<enine kesit=<8 mm. C <%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499390012   Yuvarlak çubuklar (8mm.<enine kesit=<10 mm. C <%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499390013   Yuvarlak çubuklar (10mm.<enine kesit=<26 mm. C <%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499390014   Yuvarlak çubuklar (26mm.<enine kesit, C <%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

72149950           Diğer çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499500011   Dört köşeli çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499500012   Altı köşeli çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499500019   Diğer çubuklar (C<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

72149971           Demir/alaşımsız çelik çubuklar (%0,25=< C , dört yüzü hadde, enine kesit>=80mm)

  

721499710000   Demir/alaşımsız çelik çubuklar (%0,25=< C , dört yüzü hadde, enine kesit>=80mm)

  

72149979           Demir/alaşımsız çelik çubuklar (0, 25=< C <%0, 6, dört yüzü hadde, enine kesit<80mm)

  

721499790011   Yuvarlak çubuklar (6mm.<enine kesit=<8 mm. C =>%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499790012   Yuvarlak çubuklar (8mm.<enine kesit=<10mm. C =>%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499790013   Yuvarlak çubuklar (10mm.<enine kesit=<26 mm. C =>%0, 25, dört yüzü hadde.)

  

721499790014   Yuvarlak çubuklar (26mm.<enine kesit, C =>%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

72149995           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (C =>%0, 6 dört yüzü hadde)

  

721499951011   Dört köşeli çubuklar (C >=%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499951012   Altı köşeli çubuklar (C= >%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499951019   Diğer çubuklar (C= >%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499959011   Dört köşeli çubuklar (C <%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)



  

721499959012   Altı köşeli çubuklar (C <%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

721499959019   Diğer çubuklar (C <%0, 6, dört yüzü haddelenmiş)

  

7215                   Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar

  

721510               Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (otomat çeliğinden, işlenmiş)

  

72151000           Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (otomat çeliğinden, işlenmiş)

  

721510000011   Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar (otomat çeliğinden)

  

721510000012   Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

  

721510000019   Demir/alaşımsız çelikten diğer çubuklar (otomat çeliğinden, işlenmiş)

  

721550               Demir/çelik çubuklar (soğuk şekillenmiş/işlenmiş)

  

72155011           Diğer çubuklar (soğuk şekillenmiş/işlenmiş) (karbon<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

721550110000   Diğer çubuklar (soğuk şekillenmiş/işlenmiş) (karbon<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)

  

72155019           Diğer çubuklar (C<%0, 25, soğuk şekil ver./işlenmiş)

  

721550190011   Diğer çubuklar (C<%0, 25, soğuk şekil verilmiş, yuvarlak)

  

721550190019   Diğer çubuklar (C<%0, 25, diğer şekil verilmiş, yuvarlak)

  

72155080           Soğuk olarak şekil verilmiş diğer çubuklar (C<%0, 25)

  

721550801011   Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar (0, 25=< C <%0, 6)

  

721550801012   Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar (0, 25=< C <%0, 6)

  

721550801019   Diğerlerinden çubuklar (0, 25=< C <%0, 6, işlenmiş)

  

721550802000   Diğerlerinden çubuklar (C=>%0,6 , işlenmiş)

  

721590               Demir/çelik çubuklar (diğer)

  



72159000           Demir/çelik çubuklar (diğer)

  

721590000011   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (sıcak haddelenmiş/çekilmiş, sadece plakaj)

  

721590000019   Demir/alaşımsız çelikten diğer çubuklar (diğer)

  

7216                   Demir veya alaşımsız çelikten profiller

  

721610               U, I/H şeklinde profil (sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, )yükseklik >80mm)

  

72161000           U, I/H şeklinde profil (sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, )yükseklik >80mm)

  

721610001011   U şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721610001012   I şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721610001013   H şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721610009011   U şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721610009012   I şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721610009013   H şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721621               L şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

72162100           L şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721621001000   L şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721621009000   L şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721622               T şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

72162200           T şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721622001000   T şeklinde profil (C=>%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721622009000   T şeklinde profil (C<%0, 6, sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721631               U şeklinde profil demir/çelik (yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)



  

72163110           U şeklinde profil (sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm.)

  

721631101011   U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm. C =>%0, 6)

  

721631101019   U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm. C =>%0, 6)

  

721631109011   U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm. C <%0, 6)

  

721631109019   U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm. C >%0, 6)

  

72163190           U şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik; 220mm. +)

  

721631901011   U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C =>%0, 6)

  

721631901019   U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C =>%0, 6)

  

721631909011   U şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C <%0, 6)

  

721631909019   U şeklinde profil (diğer yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C <%0, 6)

  

721632               I şeklinde profil (demir-çelik, yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)

  

72163211           I şeklinde profil (flanş yüz. paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm)

  

721632111000   I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm. C =>%0, 6)

  

721632119000   I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 80=<yüksek.<220mm. C <%0, 6)

  

72163219           I şeklinde profil (diğer, sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<220mm)

  

721632191000   I şeklinde profil (diğer, sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<220mm. C =>%0, 6)

  

721632199000   I şeklinde profil (diğer, sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<220mm. C <%0, 6)

  

72163291           I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek)

  

721632911000   I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C =>%0, 6)

  

721632919000   I şeklinde profil (flanş yüz.paralel, sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C <%0, 6)

  



72163299           I şeklinde profil (sıcak hadde, 220mm.<yüksek)

  

721632991000   I şeklinde profil (sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C =>%0, 6)

  

721632999000   I şeklinde profil (sıcak hadde, 220mm.<yüksek, C <%0, 6)

  

721633               H şeklinde profil (demir-çelik, yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)

  

72163310           H şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<180mm)

  

721633101000   H şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<180mm. C =>%0, 6)

  

721633109000   H şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek.<180mm. C <%0, 6)

  

72163390           H şeklinde profil (sıcak hadde, 180mm.<yüksek)

  

721633901000   H şeklinde profil (sıcak hadde, 180mm.<yüksek. C =>%0, 6)

  

721633909000   H şeklinde profil (sıcak hadde, 180mm.<yüksek. C <%0, 6)

  

721640               L/T profil demir (çelik; yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)

  

72164010           L şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek)

  

721640101000   L şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C =>%0, 6)

  

721640109000   L şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C <%0, 6)

  

72164090           T şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek)

  

721640901000   T şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C =>%0, 6)

  

721640909000   T şeklinde profil (sıcak hadde, 80mm.=<yüksek. C <%0, 6)

  

721650               Diğer demir/çelik profiller (sıcak işlenmiş)

  

72165010           Diğer profiller (sıcak hadde, enine kesit=>80mm.)

  

721650101000   Diğer profiller (sıcak hadde, enine kesit=<80mm. C >=%0, 6)

  

721650109000   Diğer profiller (sıcak hadde, enine kesit=<80mm. C <%0, 6)



  

72165091           Lama demiri (sıcak hadde)

  

721650910000   Lama demiri (sıcak hadde)

  

72165099           Diğer şeklilerde profiller (enine kesit<80mm.)

  

721650991011   Z şeklinde olan profiller (enine kesit<80mm. C =>%0, 6)

  

721650991019   Diğer profiller (enine kesit<80mm. C =>%0, 6)

  

721650999100   Z şeklinde olan profiller (enine kesit<80mm. C <%0, 6)

  

721650999900   Diğer profiller (enine kesit<80mm. C <%0, 6)

  

721661               Demir/çelik profiller (soğuk işlenmiş-yassı hadde mamulerinden)

  

72166110           Diğer profiller; yassı hadde (C, I, U, Z, omega şeklinde/açık)

  

721661101000   Diğer profiller (yassı hadde, C =>%0, 6 C, I, U, Z, omega şeklinde/açık)

  

721661109000   Diğer profiller (yassı hadde, C <%0, 6 C, I, U, Z, omega şeklinde/açık)

  

72166190           Diğer profiller (yassı hadde)

  

721661901000   Diğer profiller (yassı hadde C =>%0, 6)

  

721661909000   Diğer profiller (yassı hadde C <%0, 6)

  

721669               Diğer profiller (soğuk işli)

  

72166900           Diğer profiller (soğuk işli)

  

721669001000   Diğer profiller (soğuk işli, C =>%0, 6)

  

721669009000   Diğer profiller (soğuk işli, C <%0, 6)

  

721691               Demir/çelikten diğer profiller (soğuk işlenmiş yassı hadde mamülerinden)

  

72169110           Profil haline getirilmiş saclar (soğuk işli)

  



721691101000   Profil haline getirilmiş saclar (C=>%0, 6, soğuk işli)

  

721691109000   Profil haline getirilmiş saclar (C<%0, 6, soğuk işli)

  

72169180           Diğer profiller (çinko kaplı, soğuk işlenmiş)

  

721691801011   Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık<2, 5mm. C =>%0, 6, soğuk işli)

  

721691801012   Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık >=2, 5mm. C =>%0, 6, soğuk işli)

  

721691801021   Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı, kalınlık<2, 5mm. C =>%0, 6, soğuk işli)

  

721691801022   Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı, kalınlık >=2, 5mm. C =>%0, 6, soğuk işli)

  

721691809011   Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık<2, 5mm. C <%0, 6, soğuk işli)

  

721691809012   Diğer profiller (çinko kaplı kalınlık >=2, 5mm. C <%0, 6, soğuk işli)

  

721691809021   Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı kalınlık<2, 5mm. C <%0, 6, soğuk işli)

  

721691809022   Diğer profiller (diğer maddelerle kaplı kalınlık >=2, 5mm. C <%0, 6, soğuk işli)

  

721699               Demir/çelikten diğer profiller (soğuk işlenmiş-diğer)

  

72169900           Demir/çelikten diğer profiller (soğuk işlenmiş-diğer)

  

721699001011   Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C =>%0, 6, sıcak haddeli/çekilmiş)

  

721699001019   Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C =>%0, 6, diğerleri)

  

721699009011   Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C <%0, 6, sıcak haddeli/çekilmiş)

  

721699009019   Diğer profiller (kalınlık=>2, 5mm. C >%0, 6, diğerleri)

  

7217                   Demir veya alaşımsız çelikten teller

  

721710               Demir/alaşımsız çelikten teller (kaplanmış)

  

72171010           Demir/alaşımsız çelikten teller (enine kesit<0, 8 mm. C <%0, 25, kaplanmamış)

  

721710100000   Demir/alaşımsız çelikten teller (enine kesit<0, 8 mm. C <%0, 25, kaplanmamış)



  

72171031           Demir/alaşımsız çelik tel(0, 8<enine kesit (c<%0, 25, oluk, yiv, şekil bozuklukları olan)

  

721710310011   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8<enine kesit=<1, 5 mm. C <%0, 25, kaplanmamış, oluk

vb)

  

721710310012   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5<enine kesit=<6mm. C <%0, 25, kaplanmamış, oluk, yiv)

  

721710310013   Demir/alaşımsız çelik teller (6<enine kesit. C <%0, 25, kaplanmamış, oluk, yiv vb bozuk)

  

72171039           Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit (c<%0, 25, kaplanmamış)

  

721710390011   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5 mm. C <%0, 25, kaplanmamış)

  

721710390012   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm. C <%0, 25, kaplanmamış)

  

721710390013   Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit. C <%0, 25, kaplanmamış)

  

72171050           Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit=<0, 8mm. C <%0, 6, kaplanmamış)

  

721710500011   Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit=<0, 8mm.0, 25=< C<%0, 6, kaplanmamış)

  

721710500012   Çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5mm.0, 25=< C<%0, 6, kaplanmamış)

  

721710500013   Çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm.0, 25=< C<%0, 6, kaplanmamış)

  

721710500014   Çelik teller (6mm.<enine kesit, 0, 25=< C<%0, 6, kaplanmamış)

  

72171090           Demir/alaşımsız çelik teller (C >=%0, 6, kaplanmamış)

  

721710900000   Demir/alaşımsız çelik teller (C >=%0, 6, kaplanmamış)

  

721720               Demir/alaşımsız çelikten teller (çinko kaplanmış)

  

72172010           Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm. c<%0, 25, çinko kaplı)

  

721720100000   Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm. c<%0, 25, çinko kaplı)

  

72172030           Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm. c<%0, 25, çinko kaplı)

  

721720300011   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5mm. c<%0, 25, çinko kaplı)



  

721720300012   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm. c<%0, 25, çinko kaplı)

  

721720300013   Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit, c<%0, 25, çinko kaplı)

  

72172050           Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<=< C<%0, 6, çinko kaplı)

  

721720500011   Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm. 0, 25=< C<%0, 6, çinko kaplı)

  

721720500012   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5mm.0, 25=< C<%0, 6, çinko kaplı)

  

721720500013   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm. 0, 25=< C<%0, 6, çinko kaplı)

  

721720500014   Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit. 0, 25=< C<%0, 6, çinko kaplı)

  

72172090           Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C, çinko kaplı)

  

721720900000   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C, çinko kaplı)

  

721730               Demir/alaşımsız çelikten teller (adi metalle kaplanmış)

  

72173041           Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, bakır kaplı)

  

721730410000   Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, bakır kaplı)

  

72173049           Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, diğer metallerle kaplı)

  

721730490000   Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, diğer metallerle kaplı)

  

72173050           Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit, 0, 25< C=<%0, 6, adi metal kaplı)

  

721730500011   Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm. 0, 25< C=<%0, 6, bakır kaplı)

  

721730500012   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5mm.0, 25< C=<%0, 6, bakır kaplı)

  

721730500013   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm. 0, 25< C=<%0, 6, bakır kaplı)

  

721730500014   Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit, 0, 25< C=<%0, 6, bakır kaplı)

  

721730500015   Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm. 0, 25< C=<%0, 6, adi metal kaplı)

  



721730500016   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8<enine kesit=<1, 5mm.0, 25< C=<%0, 6, adi metal kaplı)

  

721730500017   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm.0, 25< C=<%0, 6, adi met. kaplı)

  

721730500018   Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit, 0, 25< C=<%0, 6, adi metal kaplı)

  

72173090           Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C, adi metal kaplı, diğer)

  

721730900000   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C, adi metal kaplı, diğer)

  

721790               Demir/alaşımsız çelikten teller (diğer maddelerle kaplanmış)

  

72179020           Demir/alaşımsız çelikten teller (diğer maddelerle kaplanmış)

  

721790200011   Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, plastik kaplı)

  

721790200019   Demir/alaşımsız çelikten teller (C <%0, 25, diğer maddelerle kaplı)

  

72179050           Demir/alaşımsız çelik teller (0, 25=< C<%0, 6)

  

721790500011   Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm.0, 25=< C<%0, 6, plastik kaplı)

  

721790500012   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5mm.0, 25=< C<%0, 6, plastik

kaplı)

  

721790500013   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm.0, 25=< C<%0, 6, plastik kaplı)

  

721790500014   Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit.0, 25=< C<%0, 6, plastik kaplı)

  

721790500015   Demir/alaşımsız çelik teller (enine kesit<0, 8mm.0, 25=< C<%0, 6, diğer)

  

721790500016   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 8mm.<enine kesit=<1, 5mm.0, 25=< C<%0, 6, diğer)

  

721790500017   Demir/alaşımsız çelik teller (1, 5mm.<enine kesit=<6mm.0, 25=< C<%0, 6, diğer)

  

721790500018   Demir/alaşımsız çelik teller (6mm.<enine kesit.0, 25=< C<%0, 6, diğer)

  

72179090           Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C , diğer)

  

721790900000   Demir/alaşımsız çelik teller (0, 6=< C , diğer)

  



7218                   Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten yarı mamüller

  

721810               Paslanmaz çelik (paslanmaz çelikten yarı mamuller külçe/diğer ilk şekillerde)

  

72181000           Paslanmaz çelik (paslanmaz çelikten yarı mamuller külçe/diğer ilk şekillerde)

  

721810000000   Paslanmaz çelik (paslanmaz çelikten yarı mamuller külçe/diğer ilk şekillerde)

  

721891               Paslanmaz çelik yarı mamul (enine kesiti dikdörtgen şeklinde)

  

72189110           Paslanmaz çelikten blum ve kütük (dörtgen (kare hariç)nikel=>%2, 5)

  

721891100011   Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddeli/sürekli döküm, dörtgen (kare hariç) nikel=>%2,

5)

  

721891100012   Paslanmaz çelikten yarı mamuller (dövülmüş, dörtgen (kare hariç) nikel=>%2, 5)

  

72189180           Paslanmaz çelikten blum ve kütük (kesiti dikdörtgen (kare hariç)nikel<%2, 5)

  

721891800011   Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddeli/sürekli döküm, dörtgen (kare hariç) nikel <%2,

5)

  

721891800012   Paslanmaz çelikten yarı mamuller (dövülmüş, dörtgen (kare hariç) nikel <%2, 5)

  

721899               Paslanmaz çelik yarı mamulleri

  

72189911           Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddeli/sürekli döküm, kesiti kare)

  

721899110011   Paslanmaz çelikten levha blokları (haddeli/sürekli döküm, kesiti kare)

  

721899110012   Paslanmaz çelikten sac platinaları (haddeli/sürekli döküm, kesiti kare)

  

721899110019   Paslanmaz çelikten diğer yarı mamuller (haddeli/sürekli döküm, kesiti kare)

  

72189919           Paslanmaz çelikten diğer yarı mamuller (dövülmüş, kesiti kare)

  

721899190000   Paslanmaz çelikten diğer yarı mamuller (dövülmüş, kesiti kare)

  

72189920           Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddelenmiş/sürekli dökümden)

  

721899200000   Paslanmaz çelikten yarı mamuller (haddelenmiş/sürekli dökümden)



  

72189980           Paslanmaz çelikten yarı mamuller (dövülmüş, diğer)

  

721899800011   Paslanmaz çelikten levha blokları (dövülmüş, diğer)

  

721899800012   Paslanmaz çelikten sac platinaları (dövülmüş, diğer)

  

721899800019   Paslanmaz çelikten diğer yarı mamuller (dövülmüş, diğer)

  

7219                   Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar)

  

721911               Paslanmaz çelik yassı mamul (sıcak hadde, kalın>10mm, rulo)

  

72191100           Paslanmaz çelik yassı mamul (sıcak hadde, kalın>10mm, rulo)

  

721911000011   Paslanmaz çelikten sac taslağı (sıcak haddeli, rulo, kalınlık >10mm, en=>600mm)

  

721911000019   Paslanmaz çelikten diğer yassı mamul (sıcak haddeli, rulo, kalın >10mm, en=>600mm)

  

721912               Paslanmaz çelik yassı mamul (4, 75=<kalın<10mm, sıcak hadde, rulo)

  

72191210           Paslanmaz çelikten (sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni=>% 2, 5)

  

721912100011   Paslanmaz çelik sac taslağı (sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni=>% 2,

5)

  

721912100019   Paslanmaz çelikten diğer mam.(sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm,

ni=>% 2, 5)

  

72191290           Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni<% 2,

5)

  

721912900011   Paslanmaz çelik sac taslağı (sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni<% 2,

5)

  

721912900019   Paslanmaz çelik diğer mamul (sıcak hadde, rulo, 4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni<%

2, 5)

  

721913               Paslanmaz çelik yassı mamul (3=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, rulo)

  

72191310           Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (3=<kalın<4, 75mm (en=>600mm (ni=>% 2,

5)



  

721913100011   Paslanmaz çelik.sac taslağı (sıcak hadde.(rulo (3=<kalın<4, 75mm(en=>600mm (ni=>% 2,

5)

  

721913100019   Paslanmaz çelik diğer mamul (sıcak hadde, rulo (3=<kalın<4, 75mm (en=>600mm (ni=>%

2, 5)

  

72191390           Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (3=<kalın<4, 75mm (en=>600mm (ni<% 2,

5)

  

721913900011   Paslanmaz çelik.sac taslağı (sıcak hadde. (rulo (3=<kalın<4, 75mm (en=>600mm (ni<% 2,

5)

  

721913900019   Paslanmaz çelikten diğer mamul (sıcak hadde, rulo (3=<kalın<4, 75mm (en=>600mm

(ni<% 2, 5)

  

721914               Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<3mm, sıcak hadde, rulo)

  

72191410           Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni=>% 2, 5)

  

721914100011   Paslanmaz çelikten sac taslağı (sıcak hadde. (rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni=>% 2, 5)

  

721914100019   Paslanmaz çelikten diğer mamul (sıcak hadde, rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni=>% 2,

5)

  

72191490           Paslanmaz çelikten mamul (sıcak hadde, rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni<% 2, 5)

  

721914900011   Paslanmaz çelikten sac taslağı (sıcak hadde. (rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni<% 2, 5)

  

721914900019   Paslanmaz çelikten diğer mamul (sıcak hadde, rulo (kalın <3mm (en=>600mm (ni<% 2, 5)

  

721921               Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın>10mm, sıcak hadde, düz)

  

72192110           Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm, ni=>%2, 5)

  

721921100011   Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm, ni=>% 2, 5)

  

721921100012   Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm,

ni=>%2, 5)

  

72192190           Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm, ni<%2, 5)



  

721921900011   Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm, ni<% 2, 5)

  

721921900012   Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil (kalın>10mm, en=>600mm, ni<%2,

5)

  

721922               Paslanmaz çelik yassı mamul (4, 75=<kalın<10mm, sıcak hadde, düz)

  

72192210           Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulosuz(4, 75=<kal.<10mm, en=>600mm,

ni=>%2, 5)

  

721922100011   Paslanmaz çelik.sac(sıcak hadde, rulo değil (4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni=>%2,

5)

  

721922100012   Paslanmaz çel.geniş levha (sıcak hadde, rulo değil (4, 75=<kal.<10mm, en=>600mm,

ni=>%2, 5)

  

72192290           Paslanmaz çelik sac, levha (sıcak hadde, rulo değil (4, 75=<kal.<10mm, en=>600mm,

ni<%2, 5)

  

721922900011   Paslanmaz çelik.saclar (sıcak hadde, rulo değil (4, 75=<kalın<10mm, en=>600mm, ni<%2,

5)

  

721922900012   Pasl.çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil (4, 75=<kal<10mm, en=>600mm, ni<%2,

5)

  

721923               Paslanmaz çelik yassı mamul (3mm=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, düz)

  

72192300           Paslanmaz çelik yassı mamul (3mm=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, düz)

  

721923000011   Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (3=<kalın<4, 75mm, en=>600mm)

  

721923000012   Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil 3=<kalın<4, 75mm, en=>600mm)

  

721924               Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<3mm, sıcak hadde, düz)

  

72192400           Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<3mm, sıcak hadde, düz)

  

721924000011   Paslanmaz çelikten saclar (sıcak hadde, rulo değil (kalın<3mm, en=>600mm)

  

721924000012   Paslanmaz çelikten geniş levha (sıcak hadde, rulo değil kalın<3mm, en=>600mm)



  

721931               Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddelenmiş, kalın = >4, 75mm)

  

72193100           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddelenmiş, kalın = >4, 75mm)

  

721931000000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddelenmiş, kalın = >4, 75mm)

  

721932               Paslanmaz çelik yassı mamul (3mm=<kalın<4, 75mm soğuk haddeli)

  

72193210           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 3mm=<kalın <4,75mm, nikel>=% 2, 5)

  

721932100000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 3mm=<kalın <4,75mm, nikel>=% 2, 5)

  

72193290           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 3mm=<kalın <4,75mm, nikel <% 2, 5)

  

721932900000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 3mm=<kalın <4,75mm, nikel <% 2, 5)

  

721933               Paslanmaz çelik yassı mamul (1mm<kalın<3mm soğuk haddeli)

  

72193310           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3 mm, nikel=>% 2, 5)

  

721933100000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3 mm, nikel=>% 2, 5)

  

72193390           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3 mm, nikel <% 2, 5)

  

721933900000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 1mm < kalın <3 mm, nikel <% 2, 5)

  

721934               Paslanmaz çelik yassı mamul (0, 5mm=<kalın<1mm soğuk haddeli)

  

72193410           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1 mm, nikel=>%2, 5)

  

721934100000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1 mm, nikel=>%2, 5)

  

72193490           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1 mm, nikel<% 2, 5)

  

721934900000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, 0, 5=<kalın <1 mm, nikel<% 2, 5)

  

721935               Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<0, 5mm, soğuk haddeli)

  

72193510           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm, nikel=>% 2, 5)

  



721935100000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm, nikel=>% 2, 5)

  

72193590           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm, nikel <% 2, 5)

  

721935900000   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın < 0, 5 mm, nikel <% 2, 5)

  

721990               Paslanmaz çelikten diğer yassı hadde mamulleri

  

72199020           Paslanmaz çelikten diğer delinmiş yassı hadde mamulleri

  

721990200000   Paslanmaz çelikten diğer delinmiş yassı hadde mamulleri

  

72199080           Paslanmaz çelikten diğer hallerde yassı hadde mamulleri

  

721990800000   Paslanmaz çelikten diğer hallerde yassı hadde mamulleri

  

7220                   Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar)

  

722011               Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın=>4, 75mm, sıcak haddeli)

  

72201100           Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın=>4, 75mm, sıcak haddeli)

  

722011000011   Paslanmaz çelikten sac taslağı (sıcak haddelenmiş, kalın = >4, 75mm, en<600mm)

  

722011000012   Paslanmaz çelikten saclar (sıcak haddelenmiş, kalın = >4, 75mm, en<600mm)

  

722011000013   Paslanmaz çelikten şeritler (sıcak haddelenmiş, kalın = >4, 75mm, en<600mm)

  

722012               Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<4, 75mm, sıcak haddeli, en<600)

  

72201200           Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<4, 75mm, sıcak haddeli, en<600)

  

722012000011   Paslanmaz çelikten sac taslağı (sıcak haddelenmiş, kalın < 4, 75mm, en<600mm)

  

722012000012   Paslanmaz çelikten saclar (sıcak haddelenmiş, kalın < 4, 75mm, en<600mm)

  

722012000013   Paslanmaz çelikten şeritler (sıcak haddelenmiş, kalın < 4, 75mm, en<600mm)

  

722020               Paslanmaz çelik yassı mamul (soğuk haddelenmiş, genişlik<600mm)

  

72202021           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın=>3mm, nikel=>%2, 5)



  

722020210011   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın>=3mm, en >500mm, nikel>=%2, 5)

  

722020210012   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın>=3mm, en=<500mm, nikel>=%2, 5)

  

72202029           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın=>3mm, nikel <%2, 5)

  

722020290011   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın>=3mm, en >500mm, nikel <%2, 5)

  

722020290012   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddeli, kalın>=3mm, en=<500mm, nikel <%2, 5)

  

72202041           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, nikel=>%2, 5)

  

722020410011   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, en >500mm, nikel>=%2,

5)

  

722020410012   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, en=<500mm,

nikel>=%2, 5)

  

72202049           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, nikel >%2, 5)

  

722020490011   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, en >500mm, nikel <%2,

5)

  

722020490012   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, 0, 35<kalın<3mm, en=<500mm, nikel<%2,

5)

  

72202081           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, nikel=>%2, 5)

  

722020810011   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, en >500mm, nikel>=%2,

5)

  

722020810012   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, en=<500mm, nikel>=%2,

5)

  

72202089           Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, nikel <%2, 5)

  

722020890011   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, en >500mm, nikel<%2, 5)

  

722020890012   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk hadde, kalın=<0, 35mm, en=<500mm, nikel <%2,

5)



  

722090               Paslanmaz çelik yassı mamul (diğer, genişlik<600mm)

  

72209020           Paslanmaz çelik yassı mamul (diğer, genişlik<600mm) delinmiş olanlar

  

722090200011   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmiş, yüzey işçiliği (diğer, genişlik>500mm)

  

722090200019   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmiş, diğer işçilik (diğer, genişlik>500mm)

  

722090200021   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmiş, sıcak haddeli, yüzey işçiliği (diğer,

genişlik=<500mm)

  

722090200029   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmiş, diğer haddeli, yüzey işçiliği (diğer,

genişlik=<500mm)

  

722090200039   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmiş, diğer (diğer, genişlik>500mm)

  

72209080           Paslanmaz çelik yassı mamul (diğer, genişlik<600mm) diğerleri

  

722090800011   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmemiş, yüzey işçiliği (diğer, genişlik>500mm)

  

722090800019   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmemiş, diğer işçilik (diğer, genişlik>500mm)

  

722090800021   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmemiş, sıcak haddeli, yüzey işçiliği (diğer,

genişlik=<500mm)

  

722090800029   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmemiş, diğer haddeli, yüzey işçiliği (diğer,

genişlik=<500mm)

  

722090800039   Paslanmaz çelik yassı mamul, delinmemiş, diğer (diğer, genişlik=<500mm)

  

7221                   Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal halinde)

  

722100               Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde)

  

72210010           Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel = >% 2, 5)

  

722100100000   Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel = >% 2, 5)

  

72210090           Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel<% 2, 5)

  



722100900000   Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal) nikel<% 2, 5)

  

7222                   Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller

  

722211               Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş, çekilmiş çubuk (enine kesiti daire)

  

72221111           Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni=>%2, 5)

  

722211110000   Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni=>%2, 5)

  

72221119           Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni<%2, 5)

  

722211190000   Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni<%2, 5)

  

72221181           Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap < 80mm, nikel>=%2,

5)

  

722211810000   Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap < 80mm, nikel>=%2,

5)

  

72221189           Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap < 80mm, nikel <%2, 5)

  

722211890000   Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli&çekilmiş, kesiti daire, çap < 80mm, nikel <%2, 5)

  

722219               Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş, çekilmiş çubuklar (diğer)

  

72221910           Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş,diğer kesitli, çap < 25mm, nikel>=%2,

5)

  

722219100000   Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş,diğer kesitli, çap < 25mm, nikel>=%2,

5)

  

72221990           Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş,diğer kesitli, çap < 25mm, nikel <%2,

5)

  

722219900000   Paslanmaz çelikten çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş,diğer kesitli, çap < 25mm, nikel <%2,

5)

  

722220               Paslanmaz çelikten soğuk şekil verilmiş, işlenmiş çubuklar

  

72222011           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni=>%2, 5)



  

722220110000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni=>%2, 5)

  

72222019           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni<%2, 5)

  

722220190000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk haddeli/işlenmiş, kesiti daire, çap=>80mm, ni<%2, 5)

  

72222021           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, 25=<çap<80mm, ni=>%2, 5)

  

722220210000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, 25=<çap<80mm, ni=>%2, 5)

  

72222029           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, 25=<çap<80mm, ni <%2, 5)

  

722220290000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, 25=<çap<80mm, ni <%2, 5)

  

72222031           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25 mm, ni=>%2, 5)

  

722220310000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25 mm, ni=>%2, 5)

  

72222039           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25 mm, ni<%2, 5)

  

722220390000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işli, kesiti daire, çap < 25 mm, ni<%2, 5)

  

72222081           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş, diğer kesitli,nikel>=%2, 5)

  

722220810000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş, diğer kesitli,nikel>=%2, 5)

  

72222089           Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş,diğer kesitli, nikel <%2, 5)

  

722220890000   Paslanmaz çelikten çubuk (soğuk hadde/işlenmiş,diğer kesitli, nikel <%2, 5)

  

722230               Paslanmaz çelikten diğer çubuk

  

72223051           Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel = >% 2, 5)

  

722230510000   Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel = >% 2, 5)

  

72223091           Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel <% 2, 5)

  

722230910000   Paslanmaz çelikten diğer çubuk (dövülmüş, nikel <% 2, 5)

  



72223097           Paslanmaz çelikten diğer çubuk

  

722230970011   Paslanmaz çelikten diğer çubuk (sıcak haddeli ve çekilmiş, plakaj ameliyeli)

  

722230970019   Paslanmaz çelikten diğer çubuk (diğer)

  

722240               Paslanmaz çelikten profil

  

72224010           Paslanmaz çelikten profil (sadece sıcak haddelenmiş/çekilmiş)

  

722240100000   Paslanmaz çelikten profil (sadece sıcak haddelenmiş/çekilmiş)

  

72224050           Paslanmaz çelikten profil (sadece soğuk olarak şekil verilmiş/bitirilmiş)

  

722240500000   Paslanmaz çelikten profil (sadece soğuk olarak şekil verilmiş/bitirilmiş)

  

72224090           Paslanmaz çelikten profil (diğer)

  

722240900000   Paslanmaz çelikten profil (diğer)

  

7223                   Paslanmaz çelikten teller

  

722300               Paslanmaz çelikten teller

  

72230011           Paslanmaz çelikten teller (%28 =<nikel <%31, %20 =<krom <%22)

  

722300110000   Paslanmaz çelikten teller (%28 =<nikel <%31, %20 =<krom <%22)

  

72230019           Paslanmaz çelikten teller (nikel = >% 2, 5)

  

722300190000   Paslanmaz çelikten teller (nikel = >% 2, 5)

  

72230091           Paslanmaz çelikten teller (%3, 5=<Aluminyum<%6, %13=< krom <%25, nikel<% 2, 5)

  

722300910000   Paslanmaz çelikten teller (%3, 5=<Aluminyum<%6, %13=< krom <%25, nikel<% 2, 5)

  

72230099           Paslanmaz çelikten teller (nikel <% 2, 5)

  

722300990000   Paslanmaz çelikten teller (nikel <% 2, 5)

  

7224                   Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller



  

722410               Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler

  

72241010           Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler (takım çeliğinden)

  

722410100000   Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler (takım çeliğinden)

  

72241090           Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler (diğer)

  

722410900000   Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler (diğer)

  

722490               Alaşımlı çelikten yarı mamuller

  

72249002           Alaşımlı çelikten yarı mamuller (takım çeliğinden)

  

722490020000   Alaşımlı çelikten yarı mamuller (takım çeliğinden)

  

72249003           Yüksek hız çeliğinden blum ve kütük (sıcak haddeli, dikdörtgen (kare) en<2 kalınlık)

  

722490030011   Yüksek hız çeliğinden blumlar (sıcak haddeli, dikdörtgen (kare) en<2 kalınlık)

  

722490030012   Yüksek hız çeliğinden kütük (sıcak haddeli, dikdörtgen, kare;en <2 kalınlık)

  

72249005           Blum ve kütük (sıcak haddeli, c=>%7, %0, 5=<mn=<%1, 2, %0, 6=<si=<%2, 3;

bbor=>%0, 0008, dörtgen)

  

722490050011   Blum (sıcak haddeli, c=<%7, %0, 5=<mn=<%1, 2, %0, 6=<si=<%2, 3 (bor>=%0, 0008,

dörtgen)

  

722490050012   Kütük (sıcak haddeli, c=<%7, %0, 5=<mn=<%1, 2, %0, 6=<si=<%2, 3 (bor>=%0, 0008,

dörtgen)

  

72249007           Blum ve kütük (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare; en < 2 kalınlık)

  

722490070011   Blum (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare; en < 2 kalınlık)

  

722490070012   Kütükler (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare; en < 2 kalınlık)

  

72249014           Blum ve kütük (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare dahil)

  

722490140011   Blum (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare dahil)



  

722490140012   Kütükler (sıcak haddeli/dökümden, kesiti dikdörtgen, kare dahil)

  

72249018           Blum ve kütük (dövülmüş, kesiti dikdörtgen; kare dahil)

  

722490180011   Blum (dövülmüş, kesiti dikdörtgen; kare dahil)

  

722490180012   Kütükler (dövülmüş, kesiti dikdörtgen, (kare dahil)

  

72249031           Sıcak hadde/döküm.alaşımlı çelik, yarı mamul (%0, 9< C<%1, 15 (%0, 5< Cr<%2

(mo=<%0, 5)

  

722490310011   Levha blokları (sıcak haddeli/dökümden, %0, 9< c <%1, 15; %0, 5< cr <%2 (mo=<%0, 5)

  

722490310012   Sac platinaları (sıcak haddeli/döküm, %0, 9< c <%1, 15 (%0, 5< cr <%2 (mo=<%0, 5)

  

722490310019   Sıcak hadde/döküm diğer alaş. çelik, yarı mamul (%0, 9< C<%1, 15 (%0, 5< Cr<%2

(mo=<%0, 5)

  

72249038           Sıcak haddelenmiş/sürekli dökümden diğer alaşımlı çelik ve yarı mamuller

  

722490380011   Levha blokları (sıcak haddelenmiş/sürekli dökümden)

  

722490380012   Sac platinaları (sıcak haddelenmiş/sürekli dökümden)

  

722490380019   Sıcak haddelenmiş/sürekli dökümden diğer alaşımlı çelik ve yarı mamuller)

  

72249090           Diğer dövülmüş alaşımlı çelik ve yarı mamuller

  

722490900011   Dövme taslakları (dövülmüş, enine kesiti daire/çok kenarlı olan)

  

722490900019   Diğer dövülmüş alaşımlı çelik ve yarı mamul (enine kesiti daire/çok kenarlı olan)

  

722490900021   Levha blokları (dövülmüş)

  

722490900022   Sac platinaları (dövülmüş)

  

722490900023   Dövme taslakları

  

722490900029   Diğer dövülmüş alaşımlı çelik ve yarı mamuller

  



7225                   Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla)

  

722511               Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri yönlendirilmiş, en=>600mm]

  

72251100           Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri yönlendirilmiş, en=>600mm]

  

722511000000   Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri yönlendirilmiş, en=>600mm]

  

722519               Manyetik [(silikonlu) çelikler-genişlik=>600mm]

  

72251910           Manyetik [(silikon)çeliklerden yassı hadde mamuller; sıcak çekilmiş, en=>600mm]

  

722519100011   Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamul.; sıcak çek, vat kayıbı=<0, 75, en=>600mm]

  

722519100019   Manyetik [(silikon)çeliklerden yassı hadde mamuller; sıcak çekilmiş, en=>600mm]

  

72251990           Manyetik [(silikonlu)çeliklerden yassı hadde mamuller; soğuk çekilmiş, en=>600mm]

  

722519900000   Manyetik [(silikonlu)çeliklerden yassı hadde mamuller; soğuk çekilmiş, en=>600mm]

  

722530               Alaşımlı çelikten yassı hadde mamuller (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm)

  

72253010           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, takım çeliğinden)

  

722530100000   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, takım çeliğinden)

  

72253030           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, yüksek hız

çeliğinden)

  

722530300011   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü ((rulo) en=>600mm, yüksek hız çeliğinden) sadece

yüzeyi işlenmiş; kesilmiş

  

722530300019   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü ((rulo) en=>600mm, yüksek hız çeliğinden) diğer

hallerde olan

  

72253090           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, diğer)

  

722530900000   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm, diğer)

  

722540               Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (düz)

  



72254012           Alaşımlı çeliklerden sadece sıcak hadd,rulo olmayan yassı mamuller (takım

çeliğinden),en>=600mm

  

722540120000   Alaşımlı çeliklerden sadece sıcak hadd,rulo olmayan yassı mamuller (takım

çeliğinden),en>=600mm

  

72254015           Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (yüksek hız çeliğinden)

  

722540150011   Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (yüksek hız çeliğinden) sadece

yüzeyi işlenmiş; kesilmiş,en>=600mm

  

722540150019   Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (yüksek hız çeliğinden) diğer

hallerde olan,en>=600mm

  

72254040           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, kalın>10mm, en=>600mm)

  

722540400000   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, kalın>10mm, en=>600mm)

  

72254060           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli,rulo olmayan, 4, 75=<kalın<10mm,

en>=600mm)

  

722540600000   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli,rulo olmayan, 4, 75=<kalın<10mm,

en>=600mm)

  

72254090           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, kalın <4, 75mm, en=>600mm)

  

722540900000   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddeli, kalın <4, 75mm, en=>600mm)

  

722550               Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli, en=>600mm)

  

72255020           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli, en=>600mm)

yüzeyi işlenmiş; kesilmiş

  

722550200021   Alaşımlı çelik. yassı hadde (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli,

kalınlık:>=3mm,en>=600mm) yüzeyi işlenmiş; kesilmiş

  

722550200029   Alaşımlı çelik. yassı hadde (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli,

kalınlık:>=3mm,en>=600mm) diğer hallerde

  

722550200031   Alaşımlı çelik. yassı hadde (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli, kalınlık: <3mm,en>=600mm)

yüzeyi işlenmiş; kesilmiş



  

722550200039   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (yüksek hız çeliği, soğuk haddeli,

kalınlık:<3mm,en>=600mm) diğer hallerde

  

72255080           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (diğer, soğuk haddeli, en=>600mm) diğerlerinden

  

722550800011   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (diğer, soğuk haddeli, kalınlık>=3mm,en>=600mm)

diğerlerinden

  

722550800012   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (diğer, soğuk haddeli, kalınlık<3mm,en>=600mm)

diğerlerinden

  

722591               Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko kaplanmış (600mm geniş)

  

72259100           Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko kaplanmış (600mm geniş)

  

722591000010   Alaşımlı çelikten yassı mam.(elektrolitik çinkolu, yüzey işli, basit kesili, en=>600mm)

  

722591000090   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (elektrolitik çinko kaplı, diğer, en=>600mm)

  

722592               Alaşımlı çeliklerden başka şekilde çinko kaplanmış (600mm geniş)

  

72259200           Alaşımlı çeliklerden başka şekilde çinko kaplanmış (600mm geniş)

  

722592000010   Alaşımlı çelikten yassı mamuller (çinko kaplı, yüzey işli/basit kesili, en=>600mm)

  

722592000090   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (çinko kaplı, diğer, en=>600mm)

  

722599               Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm geniş)

  

72259900           Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm geniş)

  

722599000010   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (yüzey işli, basitçe kesili, en=>600mm)

  

722599000090   Alaşımlı çelikten diğer yassı hadde mamuller (en=>600 mm)

  

7226                   Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar)

  

722611               Manyetik [(silikonlu) çelikler;genişlik<600mm taneleri yönlendirilmiş]

  

72261100           Manyetik [(silikonlu) çelikler;genişlik<600mm taneleri yönlendirilmiş]



  

722611000010   Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri yönlendirilmiş, en>500mm]

  

722611000090   Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri yönlendirilmiş; en=<500mm]

  

722619               Manyetik [(silikonlu) çelikler;genişlik<600mm]

  

72261910           Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamuller; sıcak çekilmiş, en <600mm]

  

722619100011   Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamul.; sıcak çek, vat kayıbı=<0, 75, en <600mm]

  

722619100019   Manyetik [(silikon)çelik yassı hadde mamuller; sıcak çekilmiş, en <600mm]

  

72261980           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli)

  

722619800011   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli; en >500 mm)

  

722619800012   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli; en =< 500 mm)

  

722620               Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü (genişlik<600mm)

  

72262000           Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü (genişlik<600mm)

  

722620000011   Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamuller (sadece sıcak haddelenmiş, en<600mm)

  

722620000012   Yüksek hız çelik. yassı hadde mamul. (sıcak haddeli, plakaj ameliyeli, en=<500mm)

  

722620000013   Yüksek hız çelik.yassı hadde mamul. (soğuk haddeli/yüzeyi işli (plakaj) en>500mm)

  

722620000021   Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamuller (diğer, en < 600mm)

  

722691               Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (genişlik;<600mm.)

  

72269120           Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (genişlik;<600mm takım

çeliğinden)

  

722691200000   Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (genişlik;<600mm takım

çeliğinden)

  

72269191           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş, kalın=>4, 75 mm)

  



722691910000   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş, kalın=>4, 75 mm)

  

72269199           Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş, kalın <4, 75 mm)

  

722691990000   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (sıcak haddelenmiş, kalın <4, 75 mm)

  

722692               Alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş yassı mamuller (genişlik <600mm.)

  

72269200           Alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş yassı mamuller (genişlik <600mm.)

  

722692000011   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddelenmiş, en>500 mm)

  

722692000012   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddelenmiş, en = <500 mm)

  

722699               Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (genişlik: >600mm az)

  

72269910           Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış diğer yassı hadde mamulleri

(600mm az)

  

722699100000   Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış diğer yassı hadde mamulleri

(600mm az)

  

72269930           Alaşımlı çeliklerden başka surette çinko ile kaplanmış diğer yassı hadde mamulleri (600mm

az)

  

722699300000   Alaşımlı çeliklerden başka surette çinko ile kaplanmış diğer yassı hadde mamulleri (600mm

az)

  

72269970           Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm az)

  

722699700000   Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm az)

  

7227                   Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

  

722710               Yüksek hız çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

72271000           Yüksek hız çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

722710000000   Yüksek hız çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

722720               Siliko manganez çeliğinden filmaşin (kangal halinde)



  

72272000           Siliko manganez çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

722720000000   Siliko manganez çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

722790               Diğer alaşımlı çelik filmaşinler (diğer)

  

72279010           Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde; bor = >%0, 0008)

  

722790100000   Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde; bor = >%0, 0008)

  

72279050           Alaşımlı çelik filmaşin (sıcak haddeli, kangal;%0, 9=< C=<%1; 15, %0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

722790500000   Alaşımlı çelik filmaşin (sıcak haddeli, kangal;%0, 9=< C=<%1; 15, %0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

72279095           Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde; diğer)

  

722790950000   Alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde; diğer)

  

7228                   Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller;alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde

kullanılan içi boş çubuklar

  

722810               Yüksek hız çeliğinden çubuklar

  

72281020           Yüksek hız çeliğinden çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş, çekilmiş, plakaj yapılmış)

  

722810200000   Yüksek hız çeliğinden çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş, çekilmiş, plakaj yapılmış)

  

72281050           Yüksek hız çeliğinden çubuklar (dövülmüş)

  

722810500000   Yüksek hız çeliğinden çubuklar (dövülmüş)

  

72281090           Yüksek hız çeliğinden çubuklar (diğer)

  

722810900000   Yüksek hız çeliğinden çubuklar (diğer)

  

722820               Siliko manganez çeliğinden çubuklar)

  

72282010           Siliko manganez çeliğinden çubuklar (hadelenmiş, kesiti dikdörtgen, kare hariç)



  

722820100000   Siliko manganez çeliğinden çubuklar (hadelenmiş, kesiti dikdörtgen, kare hariç)

  

72282091           Siliko manganez çeliğinden çubuklar (sıcak haddeli ve çekilmiş, plakaj yapılmış)

  

722820910000   Siliko manganez çeliğinden çubuklar (sıcak haddeli ve çekilmiş, plakaj yapılmış)

  

72282099           Siliko manganez çeliğinden çubuklar (diğer hallerde)

  

722820990000   Siliko manganez çeliğinden çubuklar (diğer hallerde)

  

722830               Alaşımlı çeliklerden diğer sıcak haddeli (çekilmiş çubuklar)

  

72283020           Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddeli, çekilmiş, takım çeliğinden)

  

722830200000   Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddeli, çekilmiş, takım çeliğinden)

  

72283041           Alaşımlı çelik çubuk(sıcak had, çap=>80mm, daire, %0, 9=< C=<%1, 15 (%0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

722830410000   Alaşımlı çelik çubuk(sıcak had, çap=>80mm, daire, %0, 9=< C=<%1, 15 (%0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

72283049           Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddelenmiş, %0, 9=< C=<%1, 15; %0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

722830490000   Alaşımlı çelikten çubuklar (sıcak haddelenmiş, %0, 9=< C=<%1, 15; %0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

72283061           Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili, çap=>80mm)

  

722830610000   Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili, çap=>80mm)

  

72283069           Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili, çap<80mm)

  

722830690000   Alaşımlı çelikten çubuklar (kesiti daire, sıcak haddeli, çekili, çap<80mm)

  

72283070           Alaşımlı çelikten çubuk (kesiti dikdörtgen, kare hariç; sıcak haddeli, çekili)

  

722830700000   Alaşımlı çelikten çubuk (kesiti dikdörtgen, kare hariç; sıcak haddeli, çekili)

  



72283089           Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, sıcak haddelenmiş ve çekilmiş)

  

722830890000   Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, sıcak haddelenmiş ve çekilmiş)

  

722840               Alaşımlı çelik diğer çubuklar (dövülmüş)

  

72284010           Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden, dövülmüş)

  

722840100000   Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden, dövülmüş)

  

72284090           Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, dövülmüş)

  

722840900000   Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer, dövülmüş)

  

722850               Alaşımlı çelik çubuklar (sadece soğuk şekil verilmiş-işlenmiş)

  

72285020           Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden soğuk olarak şekil verilmiş, işli)

  

722850200000   Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden soğuk olarak şekil verilmiş, işli)

  

72285040           Alaşımlı çelik çubuk (soğuk olarak şekilli, işli %0, 9=< C=<%1; 15, %0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

722850400000   Alaşımlı çelik çubuk (soğuk olarak şekilli, işli %0, 9=< C=<%1; 15, %0, 5=< Cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

72285061           Alaşımlı çelikten çubuk (soğuk olarak şekilli, işlenmiş, kesiti daire, çap=>80 mm)

  

722850610000   Alaşımlı çelikten çubuk (soğuk olarak şekilli, işlenmiş, kesiti daire, çap=>80 mm)

  

72285069           Alaşımlı çelikten çubuk (soğuk olarak şekilli, işlenmiş, kesiti daire, çap<80 mm)

  

722850690000   Alaşımlı çelikten çubuk (soğuk olarak şekilli, işlenmiş, kesiti daire, çap<80 mm)

  

72285080           Alaşımlı çelikten çubuklar (soğuk şekil verilmiş ve işlenmiş)

  

722850800000   Alaşımlı çelikten çubuklar (soğuk şekil verilmiş ve işlenmiş)

  

722860               Alaşımlı çeliklerden diğer çubuklar

  

72286020           Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden olanlar)



  

722860200000   Alaşımlı çelikten çubuklar (takım çeliğinden olanlar)

  

72286080           Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer)

  

722860800000   Alaşımlı çelikten çubuklar (diğer)

  

722870               Alaşımlı çeliklerden profiller

  

72287010           Alaşımlı çelikten profiller (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş)

  

722870100000   Alaşımlı çelikten profiller (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş)

  

72287090           Alaşımlı çelikten profiller (diğer)

  

722870900000   Alaşımlı çelikten profiller (diğer)

  

722880               Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

  

72288000           Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

  

722880000010   Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar (alaşımlı çelikten)

  

722880000090   Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar (alaşımsız çelikten)

  

7229                   Diğer alaşımlı çelikten teller

  

722920               Siliko manganez çeliğinden (teller)

  

72292000           Siliko manganez çeliğinden (teller)

  

722920000011   Siliko manganez çeliğinden (çıplak teller)

  

722920000012   Siliko manganez çeliğinden (kaplanmış teller)

  

722990               Diğer alaşımlı çelik teller

  

72299020           Yüksek hız çeliğinden diğer alaşımlı teller

  

722990200000   Yüksek hız çeliğinden diğer alaşımlı teller

  



72299050           Diğer alaşımlı çelik teller (%0, 9=<C=<%1 (15, %0, 5=< Cr<%2 (mo=<%0, 5)

  

722990500011   Diğer alaşımlı çelik çıplak teller (%0, 9=<C=<%1,15; %0, 5=< Cr<%2;mo=<%0, 5)

  

722990500012   Diğer alaşımlı çelik kaplanmış teller (%0, 9=< C=<%1,15; %0, 5=< Cr<%2 ;mo=<%0, 5)

  

72299090           Diğer alaşımlı çelik (teller)

  

722990900011   Diğer alaşımlı çelik (çıplak teller)

  

722990900012   Diğer alaşımlı çelik (kaplanmış teller)

  

73                       Demir veya çelikten eşya

  

7301                   Demir veya çelikten palplanşlar; demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller

  

730110               Demir/çelik palplanşlar

  

73011000           Demir/çelik palplanşlar

  

730110000011   Demir/çelikten çatılmış palplanşlar; delinmiş/birleştirilmiş parçadan

  

730110000012   Demir/çelikten çatılmamış palplanş; delinmiş/birleştirilmiş parçadan

  

730120               Demir/çelikten kaynak yapılmış profiller

  

73012000           Demir/çelikten kaynak yapılmış profiller

  

730120000000   Demir/çelikten kaynak yapılmış profiller

  

7302                   Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi (ray, makas dilleri, makas

göbekleri, gergi çubukları, vb.

  

730210               Demir/çelik raylar

  

73021010           Demir/çelikten elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal aksamı ile)

  

730210100000   Demir/çelikten elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal aksamı ile)

  

73021022           Raylar; yeni, yassı tabanlı, simetrik, bir metresinin ağırlığı 36 kg. veya daha fazla

  



730210220000   Raylar; yeni, yassı tabanlı, simetrik, bir metresinin ağırlığı 36 kg. veya daha fazla

  

73021028           Raylar; yeni, yassı tabanlı, simetrik, bir metresinin ağırlığı 36 kg. dan az

  

730210280000   Raylar; yeni, yassı tabanlı, simetrik, bir metresinin ağırlığı 36 kg. dan az

  

73021040           Demir/çelikten oluklu yeni raylar

  

730210400000   Demir/çelikten oluklu yeni raylar

  

73021050           Demir/çelikten diğer yeni raylar

  

730210500000   Demir/çelikten diğer yeni raylar

  

73021090           Demir/çelikten raylar; kullanılmış olanlar

  

730210900000   Demir/çelikten raylar; kullanılmış olanlar

  

730230               Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları

  

73023000           Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları

  

730230000000   Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları

  

730240               Demir/çelikten cebireler ve seletler

  

73024000           Demir/çelikten cebireler ve seletler

  

730240000011   Demir/çelikten cebireler ve seletler; haddelenmiş

  

730240000019   Demir/çelikten cebireler ve seletler; diğer

  

730290               Demir/çelikten diğer demiryolu malzemesi

  

73029000           Demir/çelikten diğer demiryolu malzemesi

  

730290001000   Demir/çelikten kontr-raylar

  

730290002000   Demir/çelikten traversler

  

730290009011   Demir/çelikten dişli raylar



  

730290009019   Demir/çelikten diğer raylar

  

730290009029   Demir/çelikten rayların döşenmesi, eklenmesi için diğ.bağlantı levha ve çubukları

  

7303                   Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller

  

730300               Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller

  

73030010           Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için

  

730300100011   Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için, çapı=<200 mm

  

730300100012   Dökme demirden ince ve kalın borular; basınç sistemleri için, çapı >200 mm

  

73030090           Dökme demirden ince ve kalın borular

  

730300900011   Dökme demirden ince ve kalın borular; çap =<200 mm

  

730300900012   Dökme demirden ince ve kalın borular; çap >200 mm

  

730300900019   Dökme demirden içi boş diğer profiller

  

7304                   Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

  

730411               Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan paslanmaz çelikten ince ve kalın borular

  

73041100           Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan paslanmaz çelikten ince ve kalın borular

  

730411000000   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan paslanmaz çelikten ince ve kalın borular

  

730419               Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru

  

73041910           Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <168,3 mm)

  

730419100011   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <73 mm)

  

730419100012   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <73 mm,

>168,3mm)

  

73041930           Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <168,3 mm,

>406,4mm)



  

730419300011   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <168,3 mm,

>219mm)

  

730419300012   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: <219 mm,

>406,4mm)

  

73041990           Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: >406,4 mm)

  

730419900000   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan diğer ince ve kalın boru (dış çapı: >406,4 mm)

  

730422               Sondaj boruları; paslanmaz çelikten borular ve aksamı

  

73042200           Sondaj boruları; paslanmaz çelikten borular ve aksamı

  

730422001000   Sondaj boruları; paslanmaz çelikten

  

730422009000   Sondaj borularının (paslanmaz çelikten) aksamı

  

730423               Sondaj boruları ve aksamı; diğer

  

73042300           Sondaj boruları ve aksamı; diğer

  

730423001000   Sondaj boruları; diğer

  

730423009000   Sondaj borularının (diğer) aksamı

  

730424               Gaz/petrol mahfaza/üretiminde kullanılan boruIar ve aksamı; paslanmaz çelikten

  

73042400           Gaz/petrol mahfaza/üretiminde kullanılan boruIar ve aksamı; paslanmaz çelikten

  

730424001000   Gaz/petrol mahfaza/üretiminde kullanılan boruIar; paslanmaz çelikten

  

730424009000   Gaz/petrol mahfaza/üretiminde kullanılan paslanmaz çelikten boruIarın aksamı

  

730429               Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer borular

  

73042910           Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru ve aksamı (dış çapı:

<168,3 mm)

  

730429101000   Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer borular (dış çapı: <168,3 mm)



  

730429109000   Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boruların aksamı (dış çapı:

<168,3 mm)

  

73042930           Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru ve aksamı (dış çapı:

<168,3 mm. >406,4mm)

  

730429301011   Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer borular(dış çapı=<244,5mm)

  

730429301012   Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer borular (244,5 mm.<dış

çapı=<406,4mm)

  

730429309000   Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boruların aksamı (dış çapı:

<168,3 mm. >406,4mm)

  

73042990           Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boru ve aksamı (dış çapı:

>406,4mm)

  

730429901000   Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer borular (dış çapı: >406,4mm)

  

730429909000   Gaz/petrol sondajında, mahfaza/üretiminde kullanılan diğer boruların aksamı (dış çapı:

>406,4mm)

  

730431               Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş borular

  

73043120           Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş hassas borular

  

730431201000   Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş hassas boru, havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730431209000   Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş hassas boru, diğer kullanımlar için

  

73043180           Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş diğer borular

  

730431801000   Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş diğer boru, havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730431809000   Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş diğer boru, diğer kullanımlar için

  

730439               Demir/çelikten diğer boru (kesiti daire şeklinde)

  

73043910           Demir/alaşımsız çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı aynı olan ince, kalın borular

  



730439100000   Demir/alaşımsız çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı aynı olan ince, kalın borular

  

73043952           Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış çinko kaplı gaz borular

  

730439521000   Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış çinko kaplı gaz borular (sivil hava taşıtı, gaz/sıvı

naklinde kullanılan türden)

  

730439529000   Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış çinko kaplı gaz borular (diğerleri)

  

73043958           Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış diğer gaz borular

  

730439581000   Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış diğer gaz borular (sivil hava taşıtı için, gaz/sıvı

naklinde kullanılan türden)

  

730439589000   Demir/alaşımsız çelikten diş açılmış diğer gaz borular (diğerleri)

  

73043992           Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mmyi >

  

730439921000   Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mmyi > (sivil hava taşıtları, gaz/sıvı

naklinde kullanılan)

  

730439929000   Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mmyi > (diğerleri)

  

73043993           Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mmyi >fakat 406, 4 mmyi >

  

730439931000   Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168,3 mmyi >fakat 406,4 mm>(sivil hava

taşıt)

  

730439939000   Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı 168, 3 mmyi >fakat 406, 4 mmyi >

(diğerleri)

  

73043998           Demir ve çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

  

730439981000   Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı>406.4 sivil hava taşıt, gaz/sıvı naklinde

kullanılan)

  

730439989100   Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; 421 mm.yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler)

  

730439989900   Demir/alaşımsız çelikten boru ve profil; dış çapı >406,4 mm, diğer

  

730441               Paslanmaz çelikten yuvarlak kesitli boru;soğuk hadde/çekme



  

73044100           Paslanmaz çelikten yuvarlak kesitli boru;soğuk hadde/çekme

  

730441001000   Paslanmaz çelikten,soğuk çekilmiş/soğuk hadde kesiti daire boru, profiller; havacılık&gaz,

sıvı naklinde

  

730441009000   Paslanmaz çelikten, kesiti daire boru, profiller; soğuk haddeli, diğer kullanımlar için

  

730449               Paslanmaz çelikten, yuvarlak kesitli borular-diğer

  

73044910           Paslanmaz çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı her yerinde aynı ince, kalın boru.

  

730449100000   Paslanmaz çelikten işlenmemiş, düz, et kalınlığı her yerinde aynı ince, kalın boru.

  

73044993           Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >168,3 mm. diğer kullanımlar için

  

730449930000   Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >168,3 mm. diğer kullanımlar için

  

73044995           Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı =<406,4 mm.

  

730449951000   Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı =<406,4 mm. havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730449959000   Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı =<406,4 mm. diğer kullanımlar için

  

73044999           Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >406, 4 mm.

  

730449991000   Paslanmaz çelikten daire kesitliboru; dış çapı >406,4 mm. havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730449999000   Paslanmaz çelikten daire kesitli boru; dış çapı >406, 4 mm. diğer kullanımlar için

  

730451               Alaşımlı çelikten yuvarlak kesitli boru; soğuk çekilmiş

  

73045112           Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzu=<0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

730451120000   Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzu=<0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

73045118           Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzun>0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;

mo=<%0, 5)

  



730451180000   Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, uzun>0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;

mo=<%0, 5)

  

73045181           Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, hassas)

  

730451811000   Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, hassas, havacılık&gaz, sıvı naklinde)

  

730451819000   Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, hassas, diğer kullanımlar için)

  

73045189           Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, diğer)

  

730451891000   Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, diğer, havacılık&gaz, sıvı naklinde)

  

730451899000   Alaşımlı çelikten boru (soğuk haddeli, diğer, diğer kullanımlar için)

  

730459               Alaşımlı çelikten yuvarlak kesitli diğer borular

  

73045910           Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; işlenmemiş, düz, et kalınlığı her yerde aynı

  

730459100000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; işlenmemiş, düz, et kalınlığı her yerde aynı

  

73045932           Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzu=<0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;

mo=<%0, 5

  

730459320000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzu=<0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2;

mo=<%0, 5

  

73045938           Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzun>0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2; mo=<%0,

5

  

730459380000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; uzun>0, 5m; %0, 9<c<%1, 15; %0, 5<cr<%2; mo=<%0,

5

  

73045992           Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı=<168, 3 mm.

  

730459921000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı=<168, 3 mm. havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730459929000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı=<168, 3 mm. diğer kullanımlar için

  

73045993           Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; 168, 3 < dış çapı=<406, 4 mm

  



730459931000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; 168, 3 < dış çapı=<406, 4 mm. havacılık&gaz, sıvı

naklinde

  

730459939000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; 168, 3 < dış çapı=<406, 4 mm. diğer kullanımlar için

  

73045999           Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı >406, 4 mm

  

730459991000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı >406, 4 mm havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730459999000   Alaşımlı çelikten kesiti daire boru; dış çapı >406, 4 mm diğer kullanımlar için

  

730490               Demir/çelikten diğer dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller

  

73049000           Demir/çelikten diğer dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller

  

730490001000   Demir/çelikten diğer boru, profiller; havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730490009000   Demir/çelikten diğer boru, profiller; diğer &gaz, diğer kullanımlar için

  

7305                   Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli) (kesitleri daire şeklinde,

dış çapı > 406,4 mm)

  

730511               Demir/çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış ince, kalın boru.-gaz/petrol hattı

  

73051100           Demir/çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış ince, kalın boru.-gaz/petrol hattı

  

730511000000   Demir/çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış ince, kalın boru.-gaz/petrol hattı

  

730512               Demir/çelikten uzunlamasına dikişli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

73051200           Demir/çelikten uzunlamasına dikişli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

730512000000   Demir/çelikten uzunlamasına dikişli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

730519               Demir/çelikten diğer dikişli, perçinli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

73051900           Demir/çelikten diğer dikişli, perçinli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

730519000000   Demir/çelikten diğer dikişli, perçinli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

730520               Demir/çelik gaz/petrol sondajı mahfaza boru;uzunlama.dikişli



  

73052000           Demir/çelik gaz/petrol sondajı mahfaza boru;uzunlama.dikişli

  

730520000000   Demir/çelik gaz/petrol sondajı mahfaza boru;uzunlama.dikişli

  

730531               Demir/çelikten uzunlamasına dikişli borular

  

73053100           Demir/çelikten uzunlamasına dikişli borular

  

730531001000   Demir/çelikten uzunlamasına dikişli borular; hidroelektrik tesisler için

  

730531009000   Demir/çelikten uzunlamasına dikişli borular; diğer

  

730539               Demir/çelikten diğer dikişli borular

  

73053900           Demir/çelikten diğer dikişli borular

  

730539001000   Demir/çelikten diğer dikişli borular; hidroelektrik tesisler için

  

730539009000   Demir/çelikten diğer dikişli borular; diğer

  

730590               Demir/çelikten diğer ince, kalın boru (dikişli/perçinli)

  

73059000           Demir/çelikten diğer ince, kalın boru (dikişli/perçinli)

  

730590001000   Demir/çelikten diğer ince, kalın boru (dikişli/perçinli) hidroelektrik tesis için

  

730590009000   Demir/çelikten diğer ince, kalın boru (dikişli/perçinli) diğer

  

7306                   Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

  

730611               Paslanmaz çelikten; gaz/petrol boru hattında kullanılan boru

  

73061110           Paslanmaz çelikten; gaz/petrol boru hattında kullanılan boru (uzunlamasına dikişli olan)

  

730611100000   Paslanmaz çelikten; gaz/petrol boru hattında kullanılan boru (uzunlamasına dikişli olan)

  

73061190           Paslanmaz çelikten; gaz/petrol boru hattında kullanılan boru (spiral dikişli olan)

  

730611900000   Paslanmaz çelikten; gaz/petrol boru hattında kullanılan boru (spiral dikişli olan)

  



730619               Demir/çelikten diğer gaz/petrol boru hattında kullanılan boru

  

73061910           Demir/çelikten diğer gaz/petrol boru hattı için boru (uzunlamasına dikişli olan)

  

730619100000   Demir/çelikten diğer gaz/petrol boru hattı için boru (uzunlamasına dikişli olan)

  

73061990           Demir/çelikten diğer gaz/petrol boru hattında kullanılan boru (sprial dikişli)

  

730619900000   Demir/çelikten diğer gaz/petrol boru hattında kullanılan boru (sprial dikişli)

  

730621               Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (dikişli, paslamnaz çelik)

  

73062100           Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (dikişli, paslamnaz çelik)

  

730621000000   Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (dikişli, paslamnaz çelik)

  

730629               Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (diğer)

  

73062900           Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (diğer)

  

730629000000   Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (diğer)

  

730630               Diğer demir/çelik, yuvarlak kesitli, dikişli tüp-borular

  

73063011           Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın =<2 mm.

  

730630111000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın =<2 mm.havacılık&gaz,

sıvı naklinde

  

730630119000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın =<2 mm.diğer

kullanımlar için

  

73063019           Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın >2 mm.

  

730630191000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın >2 mm.havacılık&gaz,

sıvı naklinde

  

730630199000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) hassas boru.; et kalın >2 mm.diğer

kullanımlar için

  

73063041           Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru; çinko kaplı



  

730630411000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru; çinko kaplı havacılık&gaz,

sıvı naklinde

  

730630419000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru; çinko kaplı diğer kullanımlar

için

  

73063049           Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru; diğer kaplı

  

730630491000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru; diğer kaplı havacılık&gaz,

sıvı naklinde

  

730630499000   Demir/alaşımsız çelikten kesiti daire (dikişli) diş açılmış boru; diğer kaplı diğer kullanımlar

için

  

73063072           Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; çinko kaplı, dış çapı=<168, 3mm.

  

730630721000   Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; çinko kaplı, dış çapı=<168, 3mm

havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730630729000   Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; çinko kaplı, dış çapı=<168, 3mm diğer

kullanımlar için

  

73063077           Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, dış çapı=<168, 3mm.

  

730630771000   Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, dış çapı=<168, 3mm

havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730630779000   Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, dış çapı=<168, 3mm diğer

kullanımlar için

  

73063080           Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, 168, 3 < dış çapı =<406, 4mm.

  

730630801000   Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, 168,3 < dış çapı =<406,4mm

havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730630809000   Demir/alaşımsız çelikten dikişli diğer boru; diğer kaplı, 168, 3 < dış çapı =<406, 4mm diğer

kullanımlar için

  

730640               Paslanmaz çelikten enine kesiti yuvarlak, dikişli tüp, borular

  



73064020           Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) soğuk çekilmiş, haddeli

  

730640201000   Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) soğuk çekilmiş, haddeli; havacılık&gaz,

sıvı naklinde

  

730640209000   Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) soğuk çekilmiş, haddeli; diğer

kullanımlar için

  

73064080           Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) diğer

  

730640801000   Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) diğer; havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730640809000   Paslanmaz çelikten kesiti daire diğer boru. (dikişli) diğer; diğer kullanımlar için

  

730650               Alaşımlı çelikten daire kesitli, dikişli tüp, borular

  

73065020           Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan hassas (dikişli)

  

730650201000   Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan hassas (dikişli); havacılık&gaz, sıvı

naklinde

  

730650209000   Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan hassas (dikişli); diğer kullanımlar için

  

73065080           Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli)

  

730650801000   Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli); havacılık&gaz, sıvı

naklinde

  

730650809000   Diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer (dikişli); diğer kullanımlar için

  

730661               Diğer alaşımlı çelikten (kesiti daire şeklinde olmayan, dikişli)

  

73066110           Kesiti kare/dikdörtgen şeklinde paslanmaz çelikten (dikişli) boru

  

730661100000   Kesiti kare/dikdörtgen şeklinde paslanmaz çelikten (dikişli) boru

  

73066192           Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; =< 2mm. diğer çelik. (dikişli)

  

730661921000   Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; =< 2mm. diğer çelik. (dikişli); havacılık&gaz, sıvı

naklinde

  



730661929000   Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; =< 2mm. diğer çelik. (dikişli); diğer kullanımlar için

  

73066199           Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; > 2mm. diğer çelik. (dikişli)

  

730661991000   Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; > 2mm. diğer çelik. (dikişli); havacılık&gaz, sıvı

naklinde

  

730661999000   Kesiti daire /dikdörtgen, et kalınlık; > 2mm. diğer çelik. (dikişli); diğer kullanımlar için

  

730669               Diğer alaşımlı çelikten (kesiti daire şeklinde olmayan, diğerleri)

  

73066910           Paslanmaz çelikten (kesiti daire şeklinde olmayan, diğerleri, dikişli)

  

730669101000   Paslanmaz çelikten (kesiti daire şekilinde olmayan (dikişli) havacılık&gaz, sıvı naklinde

kullanılan tüp, boru

  

730669109000   Paslanmaz çelikten (kesiti daire şekilinde olmayan (dikişli) diğer kullanımlar için tüp, boru

  

73066990           Diğer alaşımlı çelikten (kesiti daire şeklinde olmayan, diğerleri, dikişli)

  

730669901000   Kesiti diğe şekilde, diğer çelikten (dikişli); havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

730669909000   Kesiti diğe şekilde, diğer çelikten (dikişli); diğer kullanımlar için

  

730690               Demir/çelikten diğer ince ve kalın boru, içi boş profiller

  

73069000           Demir/çelikten diğer ince ve kalın boru, içi boş profiller, dikişli

  

730690000011   Hava kanalı; demir veya çelikten

  

730690000019   Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş diğer profiller

  

7307                   Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi)

  

730711               Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları

  

73071110           Dövülemeyen dökme demirden bağlantı parçaları; basınç sistemlerinde kullanılan

  

730711100000   Boru bağlantı parçaları; dövülemeyen dökme demirden, basınç sistemlerinde kullanılan

  

73071190           Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları



  

730711900000   Boru bağlantı parçaları; dövülemeyen dökme demirden, basınç sistemleri dışında kullanılan

  

730719               Dövülebilen dökme demirden diğer boru bağlantı parçaları

  

73071910           Dövülebilen dökme demirden boru bağlantı parçaları

  

730719100000   Boru bağlantı parçaları; dövülebilen dökme demirden

  

73071990           Diğer dökme demirden boru bağlantı parçaları

  

730719900000   Boru bağlantı parçaları; dövülebilen diğer demirden

  

730721               Paslanmaz çelikten flanşlar

  

73072100           Paslanmaz çelikten flanşlar

  

730721000000   Paslanmaz çelikten flanşlar

  

730722               Paslanmaz çelikten dişli dirsekler, kavisler-manşonlar

  

73072210           Paslanmaz çelikten manşonlar (diş açılmış)

  

730722100000   Paslanmaz çelikten manşonlar (diş açılmış)

  

73072290           Paslanmaz çelikten dirsek ve kavisler (diş açılmış)

  

730722900011   Paslanmaz çelikten dirsekler (diş açılmış)

  

730722900012   Paslanmaz çelikten kavisler (diş açılmış)

  

730723               Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için bağlantı parçaları

  

73072310           Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için kavis ve dirsekler

  

730723100011   Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için dirsekler

  

730723100012   Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için kavisler

  

73072390           Paslanmaz çelikten uç uca kaynak yapılacak diğer boru bağlantı parçaları

  



730723900000   Paslanmaz çelikten uç uca kaynak yapılacak diğer boru bağlantı parçaları

  

730729               Paslanmaz çelikten diğer boru bağlantı parçaları

  

73072910           Paslanmaz çelikten diş açılmış bağlantı parçaları

  

730729100000   Paslanmaz çelikten diş açılmış bağlantı parçaları

  

73072980           Paslanmaz çelikten rakor, conta ve diğer boru bağlantı parçaları

  

730729800011   Rakorlar; paslanmaz çelikten olanlar

  

730729800012   Contalar; paslanmaz çelikten olanlar

  

730729800019   Diğer boru bağlantı parçaları; paslanmaz çelikten olanlar

  

730791               Demir/çelikten diğer flanşlar

  

73079100           Demir/çelikten diğer flanşlar

  

730791000000   Demir/çelikten diğer flanşlar

  

730792               Demir/çelikten diğer dişli dirsek, kavis-manşonlar

  

73079210           Demir/çelikten diğer manşonlar (diş açılmış)

  

730792100000   Demir/çelikten diğer manşonlar (diş açılmış)

  

73079290           Demir/çelikten diğer kavis ve dirsekler (diş açılmış)

  

730792900011   Demir/çelikten diğer dirsekler (diş açılmış)

  

730792900012   Demir/çelikten diğer kavisler (diş açılmış)

  

730793               Demir/çelikten uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları

  

73079311           Demir/çelikten uç uca kaynak için kavis ve dirsekler; dış çapı =<609, 6 mm

  

730793110011   Demir/çelikten uç uca kaynak için dirsekler; dış çapı =<609, 6 mm

  

730793110012   Demir/çelikten uç uca kaynak için kavisler; dış çapı =<609, 6 mm



  

73079319           Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları; dış çap=<609, 6mm

  

730793190000   Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları; dış çap=<609, 6mm

  

73079391           Demir/çelikten uç uca kaynak için dirsek ve kavisler; dış çapı >609, 6 mm

  

730793910011   Demir/çelikten uç uca kaynak için dirsekler; dış çapı >609, 6 mm

  

730793910012   Demir/çelikten uç uca kaynak için kavisler; dış çapı >609, 6 mm

  

73079399           Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları; dış çap >609, 6mm

  

730793990000   Demir/çelikten uç uca kaynak için diğer boru bağlantı parçaları; dış çap >609, 6mm

  

730799               Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları

  

73079910           Demir/çelikten diş açılmış diğer boru bağlantı parçaları

  

730799100000   Demir/çelikten diş açılmış diğer boru bağlantı parçaları

  

73079980           Demir veya çelikten rakor, conta ve diğer boru bağlantı parçaları

  

730799800011   Demir veya çelikten diğer rakorlar

  

730799800012   Demir veya çelikten diğer contalar

  

730799800019   Demir veya çelikten diğer boru bağlantı parçaları

  

7308                   Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir

veya çelikten sac, çubuk, vb.

  

730810               Demir/çelikten köprüler ve köprü aksamı

  

73081000           Demir/çelikten köprüler ve köprü aksamı

  

730810000000   Demir/çelikten köprüler ve köprü aksamı

  

730820               Demir/çelikten kuleler ve pilonlar

  

73082000           Demir/çelikten kuleler ve pilonlar



  

730820000000   Demir/çelikten kuleler ve pilonlar

  

730830               Demir/çelikten kapı, pencere vb. çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri

  

73083000           Demir/çelikten kapı, pencere vb. çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşikleri

  

730830000011   Demir veya çelikten kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri; soğuk hava

depolarına mahsus

  

730830000019   Demir veya çelikten kapılar, pencereler ve bunların çerçeve ile kapı eşikleri;soğuk hava

depolarına mahsus olanlar HARİÇ

  

730840               Demir/çelik iskeleler, payandalar-tertibat

  

73084000           Demir veya çelikten iskele kurmaya ve kalıplamaya, destek vurmaya veya maden direkleri

yapmaya mahsus benzeri malzeme

  

730840000000   Demir veya çelikten iskele kurmaya ve kalıplamaya, destek vurmaya veya maden direkleri

yapmaya mahsus benzeri malzeme

  

730890               Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı

  

73089051           Demir/çelikten izole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar

  

730890510000   Demir/çelikten izole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar

  

73089059           Demir/çelikten esası sac olan inşaat malzemeleri

  

730890590011   Demir/çelikten esası sac olan inşaat aksamı

  

730890590019   Demir/çelikten esası sac olan diğer inşaat malzemeleri

  

73089098           Demir veya çelikten diğer inşaat malzemesi

  

730890980012   İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi

  

730890980013   Perfore profiller; demir veya çelikten

  

730890980014   Debi ayar damperi; demir veya çelikten

  



730890980015   Tek yönlü yaylı klape; demir veya çelikten

  

730890980016   Sandviç panel; demir veya çelikten

  

730890980018   Demir veya çelikten diğer inşaat malzemesi; prefabrik yapılar HARİÇ

  

7309                   Demir veya çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar (hacmi > 300 lt ve mekanik veya termik

tertibatı olmayan)

  

730900               Demir/çelik depolar, sarnıçlar, küvler (hacim>300lt)

  

73090010           Demir/çelik/dökme demirden depolar, sarnıçlar, küvler vb kaplar; gazlar için (hacim>300lt)

  

730900100011   Dökme demirden depolar, sarnıçlar, küvler vb kaplar; gazlar için (hacim>300lt)

  

730900100012   Demir/çelikten depolar, sarnıçlar, küvler vb kaplar; gazlar için (hacim>300lt)

  

73090030           Demir/çelik/dökme demir depo, sarnıç, küvet vb kaplar;sıvılar için ısıyı izole edici/kaplı

(hacim>300lt)

  

730900300011   Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için, ısıyı izole edici/kaplı

(hacim>300lt)

  

730900300012   Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için, ısıyı izole edici/kaplı

(hacim>300lt)

  

73090051           Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim >100.000 lt)

  

730900510000   Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim >100.000 lt)

  

73090059           Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim =<100.000 lt)

  

730900590011   Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim =<100.000 lt)

  

730900590012   Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; sıvılar için (hacim =<100.000 lt)

  

73090090           Dökme demir ve çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; katı maddeler için (hacim>300lt)

  

730900900011   Dökme demirden depo, sarnıç, küvler vb kaplar; katı maddeler için (hacim>300lt)

  

730900900012   Demir/çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar; katı maddeler için (hacim>300lt)



  

7310                   Demir veya çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar (hacmi <= 300 lt ve mekanik veya

termik tertibatı olmayan)

  

731010               Demir/çelik tank, varil, fıçı, kutu (50lt=<hacim<300lt)

  

73101000           Demir/çelik tank, varil, fıçı, kutu (50lt=<hacim<300lt)

  

731010001000   Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden) (50lt=<hacim<300lt)

  

731010009000   Demir/çelikten depo, sarnıç, varil, fıçılar vb; (50lt=<hacim<300lt)

  

731021               Demir/çelik kutular-hacmi<50 lt, lehimle vb. kapatılacak

  

73102111           Gıda için konserve kutu.; lehim./kenar kıvrılarak kapatılacak, hacim<50lt

  

731021110000   Gıda için konserve kutu.; lehim./kenar kıvrılarak kapatılacak, hacim<50lt

  

73102119           İçecek için konserve kutu.; lehim./kenar kıvrılarak kapatılacak, hacim<50lt

  

731021190000   İçecek için konserve kutu.; lehim./kenar kıvrılarak kapatılacak, hacim<50lt

  

73102191           Demir/çelikten lehimlenerek/kıvrılarak yapılan kutular; sac, levha kalın<0, 5mm

  

731021910000   Demir/çelikten lehimlenerek/kıvrılarak yapılan kutular; sac, levha kalın<0, 5mm

  

73102199           Demir/çelikten lehimlenerek/kıvrılarak yapılan kutular; sac, levha kalın=>0, 5mm

  

731021990000   Demir/çelikten lehimlenerek/kıvrılarak yapılan kutular; sac, levha kalın=>0, 5mm

  

731029               Demir/çelikten diğer kaplar-hacım<50lt

  

73102910           Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalın < 0, 5 mm

  

731029100000   Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalın < 0, 5 mm

  

73102990           Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalın = >0, 5 mm

  

731029901000   Demir/çelikten eşya nakil/ambalajı için kaplar (dökümden) sac, levha kalın = >0, 5mm

  

731029909000   Demir/çelikten diğer kaplar; sac ve levha kalın = >0, 5 mm



  

7311                   Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar

  

731100               Demir/çelikten sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için kaplar

  

73110011           Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kaplar

(hacim<20 l)

  

731100111000   Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı>=250,I<20

  

731100119000   Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı<250;I<20

  

73110013           Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kaplar (20

l<hacim<50 l)

  

731100131000   Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı=>250,20=<I<50 olanlar

  

731100139000   Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı<250;20=<I<50 olanlar

  

73110019           Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kaplar

(hacim>50 l)

  

731100191000   Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı=>250,I>=50 olanlar

  

731100199000   Dikişsiz demir veya çelikten kaplar,atmosfer basıncı<250,I>=50 olanlar

  

73110030           Dikişsiz demir veya çelikten diğer dikişsiz kaplar

  

731100301000   Dikişsiz demir veya çelikten diğer kaplar; atmosfer basıncı=>250

  

731100309000   Dikişsiz demir veya çelikten diğer kaplar; atmosfer basıncı<250

  

73110091           Dikişsiz demir/çelikten kaplar; hacim < 1000 lt

  

731100911000   Dikişsiz demir/çelikten kaplar; atmosfer basıncı = >250, hacim < 1000 lt

  

731100919000   Dikişsiz demir/çelikten kaplar; atmosfer basıncı <250, hacim < 1000 lt

  

73110099           Dikişsiz demir/çelikten kaplar; hacim = >1000 lt

  

731100991000   Dikişsiz demir/çelikten kaplar; atmosfer basıncı = >250, hacim = >1000 lt



  

731100999000   Dikişsiz demir/çelikten kaplar; atmosfer basıncı <250, hacim = >1000 lt

  

7312                   Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, bucurgat

halatları ve benzerleri

  

731210               Demir/çelik tellerden örme halat-kablolar

  

73121020           Paslanmaz çelikten tel, halat ve kablolar;

  

731210200000   Paslanmaz çelikten tel, halat ve kablolar;

  

73121041           Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar, piriç kaplı; kesiti =<3 mm

  

731210410000   Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar, piriç kaplı; kesiti =<3 mm

  

73121049           Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar, diğer; kesiti =<3 mm

  

731210490000   Demir veya çelikten tel, halat ve kablolar, diğer; kesiti =<3 mm

  

73121061           Demir veya çelikten demetlenmiş, kaplanmamış teller; kesiti >3 mm

  

731210610000   Demir veya çelikten demetlenmiş, kaplanmamış teller; kesiti >3 mm

  

73121065           Demir veya çelikten demetlenmiş, çinko kaplanmış teller; kesiti >3 mm

  

731210650000   Demir veya çelikten demetlenmiş, çinko kaplanmış teller; kesiti >3 mm

  

73121069           Demir veya çelikten demetlenmiş, diğer maddelerle kaplanmış teller; kesiti > 3 mm

  

731210690000   Demir veya çelikten demetlenmiş, diğer maddelerle kaplanmış teller; kesiti > 3 mm

  

73121081           Demir veya çelikten halat ve kablolar; kaplanmamış/çinko kaplı, 3 < kesit= <12 mm

  

731210810000   Demir veya çelikten halat ve kablolar; kaplanmamış/çinko kaplı, 3 < kesit= <12 mm

  

73121083           Demir veya çelikten halat ve kablolar; kaplanmamış/çinko kaplı, 12 < kesit= < 24 mm

  

731210830000   Demir veya çelikten halat ve kablolar; kaplanmamış/çinko kaplı, 12 < kesit= < 24 mm

  

73121085           Demir veya çelikten halat ve kablolar;kaplanmamış/çinko kaplı, 24 < kesit= < 48 mm



  

731210850000   Demir veya çelikten halat ve kablolar;kaplanmamış/çinko kaplı, 24 < kesit= < 48 mm

  

73121089           Demir veya çelikten halat ve kablolar;kaplanmamış/çinko kaplı, kesit >48 mm

  

731210890000   Demir veya çelikten halat ve kablolar;kaplanmamış/çinko kaplı, kesit >48 mm

  

73121098           Halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil) kaplanmamış/çinko kaplı, diğer

  

731210980000   Halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil) kaplanmamış/çinko kaplı, diğer

  

731290               Demir/çelik tellerden örme halatlar vb.

  

73129000           Demir/çelik tellerden örme halatlar vb.

  

731290000000   Demir/çelik tellerden örme halatlar vb.

  

7313                   Demir veya çelikten dikenli teller, çit için burulmuş çember veya yalınkat düz tel ve

gevşekçe burulmuş çift katlı tel

  

731300               Demir/çelikten dikenli teller; çit yapmada kullanılacak türde çember/yalın kat düz tel

  

73130000           Demir/çelikten dikenli teller; çit yapmada kullanılacak türde çember/yalın kat düz tel

  

731300000011   Demir/çelikten dikenli teller

  

731300000019   Demir/çelikten çit için burulu çember/yalınkat düz tel, gevşek burulu çift katlı tel

  

7314                   Demir veya çelik tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; demir veya çelikten metal

depluvayye

  

731412               Makineler için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar

  

73141200           Makineler için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar

  

731412000000   Makineler için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar

  

731414               Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat

  

73141400           Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat

  



731414000000   Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat

  

731419               Demir/çelikten diğer dokunmuş mensucat (metal mensucat)

  

73141900           Demir/çelikten diğer dokunmuş mensucat (metal mensucat)

  

731419000000   Demir/çelikten diğer dokunmuş mensucat (metal mensucat)

  

731420               Demir/çelikten ızgara, ağ ve kafeslik (kesişme noktaları kaynak yapılmış)

  

73142010           Demir/çelikten ızgara, ağ ve kafeslikler; nervürlü telden, kesiti = >3 mm

  

731420100011   Demir/çelik tellerden örgüler; nervürlü telden, kesiti = >3 mm

  

731420100012   Demir/çelik tellerden kafeslik; nervürlü telden, kesiti = >3 mm

  

731420100019   Demir/çelikten diğer ızgara, ağ ve kafeslikler; nervürlü telden, kesiti = >3 mm

  

73142090           Demir/çelikten ızgara, ağ ve kafeslikler; diğer, kesiti = >3 mm

  

731420900011   Demir/çelik tellerden örgüler; diğer, kesiti = >3 mm

  

731420900012   Demir/çelik tellerden kafeslik; diğer, kesiti = >3 mm

  

731420900019   Demir/çelikten diğer ızgara, ağ ve kafeslikler; diğer, kesiti = >3 mm

  

731431               Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; çinko ile kaplı, kesişme noktaları kaynaklı

  

73143100           Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; çinko ile kaplı, kesişme noktaları kaynaklı

  

731431000011   Demir/çelik tellerden örgüler; çinko ile kaplı, kesişme noktaları kaynaklı

  

731431000012   Demir/çelik tellerden kafeslik; çinko ile kaplı, kesişme noktaları kaynaklı

  

731431000019   Demir/çelikten diğer ızgara, ağ, kafeslikler; çinko ile kaplı, kesişme noktaları kaynaklı

  

731439               Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; diğer, kesişme noktaları kaynaklı

  

73143900           Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; diğer, kesişme noktaları kaynaklı

  

731439000011   Demir/çelik tellerden örgüler; diğer, kesişme noktaları kaynaklı



  

731439000012   Demir/çelik tellerden kafeslik; diğer, kesişme noktaları kaynaklı

  

731439000019   Demir/çelikten diğer ızgara, ağ, kafeslikler; diğer, kesişme noktaları kaynaklı

  

731441               Çinko kaplamalı, ızgara, ağ, kafeslikler (diğer şekillerde)

  

73144100           Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; çinko ile kaplanmış

  

731441000000   Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; çinko ile kaplanmış

  

731442               Demir/çelik telle plastik maddelerle kaplanmış ızgara, ağ, kafes

  

73144200           Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; plastik maddelerle kaplanmış

  

731442000000   Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler; plastik maddelerle kaplanmış

  

731449               Demir/çelikten ağ ve ızgaralar, diğer

  

73144900           Demir/çelikten ağ ve ızgaralar, diğer

  

731449000011   Demir/çelik tellerden örgüler; diğer

  

731449000012   Demir/çelik tellerden kafeslik; diğer

  

731449000019   Demir/çelikten diğer ağ ve ızgaralar; diğer

  

731450               Demir/çelikten metal depluvayye

  

73145000           Demir/çelikten metal depluvayye

  

731450000000   Demir/çelikten metal depluvayye

  

7315                   Demir veya çelikten zincirler ve aksamı

  

731511               Demir/çelikten makaralı zincirler

  

73151110           Demir/çelikten; bisiklet ve motosikletler için transmisyon zincirleri, makaralı

  

731511100000   Demir/çelikten; bisiklet ve motosikletler için transmisyon zincirleri, makaralı

  



73151190           Demir/çelikten diğer makaralı zincirler

  

731511900011   Demir/çelikten transmisyon zincirler

  

731511900019   Demir/çelikten diğer makaralı zincirler

  

731512               Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler

  

73151200           Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler

  

731512000011   Demir/çelikten diğer transmisyon zincirleri

  

731512000019   Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler

  

731519               Demir/çelikten zincir aksamı

  

73151900           Demir/çelikten zincir aksamı

  

731519000000   Demir/çelikten zincir aksamı

  

731520               Demir/çelikten patinaj zincirleri

  

73152000           Demir/çelikten patinaj zincirleri

  

731520000000   Demir/çelikten patinaj zincirleri

  

731581               Demir/çelikten destekli halkalı zincirler

  

73158100           Demir/çelikten destekli halkalı zincirler

  

731581000000   Demir/çelikten destekli halkalı zincirler

  

731582               Demir/çelikten kaynaklı halkalı zincirler

  

73158200           Demir veya çelikten diğer zincirler (kaynaklı destekli halkalı)

  

731582000000   Demir veya çelikten diğer zincirler (kaynaklı destekli halkalı)

  

731589               Demir/çelikten diğer zincirler

  

73158900           Demir/çelikten diğer zincirler



  

731589000000   Demir/çelikten diğer zincirler

  

731590               Demir/çelikten diğer zincir ve aksamı

  

73159000           Demir/çelikten zincirlerin diğer aksamı

  

731590000000   Demir/çelikten zincirlerin diğer aksamı

  

7316                   Demir veya çelikten çapalar, filika demirleri ve bunların aksamları

  

731600               Demir/çelikten çapalar, filika demirleri vb. aksamları

  

73160000           Demir/çelikten çapalar, filika demirleri vb. aksamları

  

731600000011   Demir/çelikten çapalar

  

731600000012   Demir/çelikten filika demirleri

  

731600000013   Demir/çelikten çapa ve filika demir aksamı

  

7317                   Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler vb eşya

  

731700               Demir/çelik çiviler, pünezler vb.

  

73170020           Şerit/rulo halinde küçük ve büyük çiviler; tellerden soğuk presle elde edilmiş

  

731700200000   Şerit/rulo halinde küçük ve büyük çiviler; tellerden soğuk presle elde edilmiş

  

73170060           Demir veya çelikten diğer küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler;

tellerden soğuk presle elde edilmiş

  

731700600000   Demir veya çelikten diğer küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler;

tellerden soğuk presle elde edilmiş

  

73170080           Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler; diğer şekilde

elde edilmiş

  

731700801000   Nal çivileri; demir veya çelikten

  

731700809011   Karde makinaları teçhizatı için kard iğneleri; demir veya çelikten



  

731700809012   Adi inşaat çivileri; demir veya çelikten

  

731700809013   Oluklu ve yivli çiviler; demir veya çelikten

  

731700809014   Çengelli çiviler; demir veya çelikten

  

731700809019   Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler; diğer şekilde

elde edilmiş

  

7318                   Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, perçin çivileri, pimler, kamalar,

rondelalar vb eşya

  

731811               Demir/çelikten tirfonlar (diş açılmış)

  

73181100           Demir/çelikten tirfonlar (diş açılmış)

  

731811000000   Demir/çelikten tirfonlar (diş açılmış)

  

731812               Demir/çelikten ağaç vidaları, diş açılmış

  

73181210           Ahşap vidaları; paslanmaz çelikten (diş açılmış)

  

731812100000   Ahşap vidaları; paslanmaz çelikten (diş açılmış)

  

73181290           Ahşap vidaları; diğer (diş açılmış)

  

731812900000   Ahşap vidaları; diğer (diş açılmış)

  

731813               Demir/çelikten çengelli ve halkalı vidalar (diş açılmış)

  

73181300           Demir/çelikten çengelli ve halkalı vidalar (diş açılmış)

  

731813000000   Demir/çelikten çengelli ve halkalı vidalar (diş açılmış)

  

731814               Demir/çelikten ototaradöz vidalar; diş açılmış

  

73181410           Ototaradöz vidalar; paslanmaz çelikten olanlar (diş açılmış)

  

731814100000   Ototaradöz vidalar; paslanmaz çelikten olanlar (diş açılmış)

  



73181491           Demir/çelikten ototaradöz sac vidaları (diş açılmış)

  

731814910000   Demir/çelikten ototaradöz sac vidaları (diş açılmış)

  

73181499           Diğer ototaradöz vidalar (diş açılmış)

  

731814990000   Diğer ototaradöz vidalar (diş açılmış)

  

731815               Demir/çelikten diğer vida-cıvatalar-somun, rondela olabilir

  

73181510           Demir/çelikten vida, cıvatalar (somunlu/rondelalı/değil) kütleden kesilmiş, geniş=<6mm

  

731815100000   Demir/çelikten vida, cıvatalar (somunlu/rondelalı/değil) kütleden kesilmiş, geniş=<6mm

  

73181520           Demir/çelikten vida ve cıvata; demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılan

  

731815200011   Demir/çelikten vidalar; demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılan

  

731815200012   Demir/çelikten cıvatalar; demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılan

  

73181530           Paslanmaz çelikten başsız cıvata ve vida

  

731815300011   Paslanmaz çelikten başsız vidalar

  

731815300012   Paslanmaz çelikten başsız cıvatalar

  

73181541           Demir/çelikten başsız vida ve cıvata; çekme direnci mm2. < 800 n.

  

731815410011   Demir/çelikten başsız vidalar; çekme direnci mm2. < 800 n.

  

731815410012   Demir/çelikten başsız cıvatalar; çekme direnci mm2. < 800 n.

  

73181549           Demir/çelikten başsız cıvata ve vida; çekme direnci mm2. = >800 n.

  

731815490011   Demir/çelikten başsız vidalar; çekme direnci mm2.= >800 n.

  

731815490012   Demir/çelikten başsız cıvatalar; çekme direnci mm2. = >800 n.

  

73181551           Yarılmış/haç şeklinde iz yapılmış başlı vidalar; paslanmaz çelikten

  

731815510000   Yarılmış/haç şeklinde iz yapılmış başlı vidalar; paslanmaz çelikten



  

73181559           Yarılmış/haç şeklinde iz yapılmış başlı vidalar; diğer

  

731815590000   Yarılmış/haç şeklinde iz yapılmış başlı vidalar; diğer

  

73181561           Altı köşeli yivli başlı vidalar; paslanmaz çelikten

  

731815610000   Altı köşeli yivli başlı vidalar; paslanmaz çelikten

  

73181569           Altı köşeli yivli başlı vidalar; diğer

  

731815690000   Altı köşeli yivli başlı vidalar; diğer

  

73181570           Altı köşeli başlı cıvata; paslanmaz çelikten

  

731815700000   Altı köşeli başlı cıvata; paslanmaz çelikten

  

73181581           Altı köşeli başlı cıvata; demir/çelikten, çekme direnci mm2.de 800 n.dan az

  

731815810000   Altı köşeli başlı cıvata; demir/çelikten, çekme direnci mm2.de 800 n.dan az

  

73181589           Altı köşeli başlı cıvata; demir/çelikten, çekme direnci mm2.de 800 n./daha fazla

  

731815890000   Altı köşeli başlı cıvata; demir/çelikten, çekme direnci mm2.de 800 n./daha fazla

  

73181590           Demir/çelikten diğer başlı vida ve cıvatalar

  

731815900011   Demir/çelikten diğer başlı vidalar

  

731815900012   Demir/çelikten diğer başlı cıvatalar

  

731816               Demir/çelikten somunlar; diş açılmış

  

73181610           Demir/çelikten somunlar; kütleden kesilmiş ve gövde genişliği=<6 mm

  

731816100000   Demir/çelikten somunlar; kütleden kesilmiş ve gövde genişliği=<6 mm

  

73181630           Paslanmaz çelikten somunlar

  

731816300000   Paslanmaz çelikten somunlar

  



73181650           Demir/çelikten emniyet somunları

  

731816500000   Demir/çelikten emniyet somunları

  

73181691           Demir/çelikten diğer somunlar; iç çapı =<12 mm.

  

731816910000   Demir/çelikten diğer somunlar; iç çapı =<12 mm.

  

73181699           Demir/çelikten diğer somunlar; iç çapı >12 mm.

  

731816990000   Demir/çelikten diğer somunlar; iç çapı >12 mm.

  

731819               Demir/çelikten diğer vida, cıvatalar vb (somunlu/rondelalı/değil) (diş açılmış)

  

73181900           Demir/çelikten diğer vida, cıvatalar vb (somunlu/rondelalı/değil) (diş açılmış)

  

731819000000   Demir/çelikten diğer vida, cıvatalar vb (somunlu/rondelalı/değil) (diş açılmış)

  

731821               Demir/çelikten yaylanmayı sağlayıcı ve diğer sıkıştırma rondelaları; diş açılmamış

  

73182100           Demir/çelikten yaylanmayı sağlayıcı ve diğer sıkıştırma rondelaları; diş açılmamış

  

731821000000   Demir/çelikten yaylanmayı sağlayıcı ve diğer sıkıştırma rondelaları; diş açılmamış

  

731822               Demir/çelikten diğer rondelalar; diş açılmamış

  

73182200           Demir/çelikten diğer rondelalar; diş açılmamış

  

731822000000   Demir/çelikten diğer rondelalar; diş açılmamış

  

731823               Demir/çelikten perçin çivileri; diş açılmamış

  

73182300           Demir/çelikten perçin çivileri; diş açılmamış

  

731823000000   Demir/çelikten perçin çivileri; diş açılmamış

  

731824               Demir/çelikten pimler, kamalar; diş açılmamış

  

73182400           Demir/çelikten pimler, kamalar; diş açılmamış

  

731824000000   Demir/çelikten pimler, kamalar; diş açılmamış



  

731829               Demir/çelikten vida benzeri diğer eşya; diş açılmamış

  

73182900           Demir/çelikten vida benzeri diğer eşya; diş açılmamış

  

731829000000   Demir/çelikten vida benzeri diğer eşya; diş açılmamış

  

7319                   Demir veya çelikten el ile kullanmaya mahsus dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, tığlar,

işleme bızları vb eşya

  

731940               Çengelli iğneler ve diğer iğneler

  

73194000           Çengelli iğneler ve diğer iğneler

  

731940000011   Toplu iğneler; demir veya çelikten

  

731940000019   Çengelli iğneler ve diğer iğneler; demir veya çelikten

  

731990               Demir/çelikten çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları vb. eşya

  

73199010           Demir/çelikten dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi

  

731990100000   Demir/çelikten dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi

  

73199090           Demir/çelikten elle kullanmaya mahsus örgü şişleri, çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları vb.

eşya

  

731990900011   Demir/çelikten elle kullanmaya örgü şişleri

  

731990900012   Demir/çelikten elle kullanmaya tığlar

  

731990900019   Demir/çelikten elle kullanmaya mahsus çuvaldızlar, işleme bızları vb. eşya

  

7320                   Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları

  

732010               Demir/çelikten yaprak yaylar vb. yaprakları

  

73201011           Demir/çelikten levha yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş

  

732010110000   Demir/çelikten levha yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş

  



73201019           Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş

  

732010190000   Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; sıcak işlenmiş

  

73201090           Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; diğer

  

732010900000   Demir/çelikten diğer yaprak yaylar vb. yaprakları; diğer

  

732020               Demir/çelikten helezoni yaylar

  

73202020           Demir/çelikten helezoni yaylar; sıcak işlenmiş

  

732020200000   Demir/çelikten helezoni yaylar; sıcak işlenmiş

  

73202081           Demir/çelikten helezoni basma yaylar

  

732020810000   Demir/çelikten helezoni basma yaylar

  

73202085           Demir/çelikten helezoni çekme yaylar

  

732020850000   Demir/çelikten helezoni çekme yaylar

  

73202089           Demir/çelikten diğer helezoni yaylar

  

732020890000   Demir/çelikten diğer helezoni yaylar

  

732090               Demir/çelikten diğer yaylar

  

73209010           Demir/çelikten yassı spiral yaylar

  

732090100000   Demir/çelikten yassı spiral yaylar

  

73209030           Demir/çelikten disk yaylar

  

732090300000   Demir/çelikten disk yaylar

  

73209090           Demir/çelikten diğer yaylar

  

732090900000   Demir/çelikten diğer yaylar

  

7321                   Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile

bunların aksam ve parçaları



  

732111               Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

  

73211110           Yemek pişirme cihazları; fırınlı olanlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

  

732111100011   Demir/çelikten fırınlı ocak; gaz yakıtlı olanlar

  

732111100012   Demir/çelikten fırınlı ocak; hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar

  

73211190           Yemek pişirme cihazları; ocaklar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

  

732111900011   Demir/çelikten ocak; gaz yakıtlı olanlar

  

732111900012   Demir/çelikten ocak; hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar

  

732112               Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı

  

73211200           Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı

  

732112000000   Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı

  

732119               Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, (katı yakıtlı cihazlar dahil)

  

73211900           Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, (katı yakıtlı cihazlar dahil)

  

732119000000   Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; diğerleri, (katı yakıtlı cihazlar dahil)

  

732181               Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

  

73218100           Demir veya çelikten sadece gaz veya hem gaz hem de diğer yakıtlı cihaz;yemek pişirme

cih. ve tabak ısıtma ocakları hariç

  

732181000011   Demir veya çelikten gaz yakıtlı diğer soba ve ocaklar; yemek pişirme cihazları ve tabak

ısıtma ocakları hariç

  

732181000012   Demir veya çelikten gaz ve diğer yakıtlı cihazlar; yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma

ocakları hariç

  

732182               Demir/çelikten diğer cihazlar; sıvı yakıtlı

  

73218200           Demir veya çelikten sıvı yakıtlı diğer soba ve ocaklar; yemek pişirme cihazları ve tabak

ısıtma ocakları hariç



  

732182000000   Demir veya çelikten sıvı yakıtlı diğer soba ve ocaklar; yemek pişirme cihazları ve tabak

ısıtma ocakları hariç

  

732189               Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil)

  

73218900           Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil)

  

732189000000   Demir/çelikten soba vb; diğerleri (katı yakıtlı cihazlar dahil)

  

732190               Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları

  

73219000           Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları

  

732190000000   Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları

  

7322                   Demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava

püskürtücüler, bunların aksam-parçası

  

732211               Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları

  

73221100           Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları

  

732211000011   Dökme demirden radyatörler

  

732211000012   Dökme demirden radyatör aksam ve parçaları

  

732219               Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları

  

73221900           Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları

  

732219000011   Demir/çelikten radyatörler

  

732219000012   Demir/çelikten radyatörlerin aksam ve parçaları

  

732290               Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-parça.

  

73229000           Demir/çelikten sıcak hava jeneratörü ve distribütörlerinin aksam ve parçaları

  

732290000000   Demir/çelikten sıcak hava jeneratörü ve distribütörlerinin aksam ve parçaları

  



7323                   Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün,

sünger, eldiven vb.

  

732310               Demir/çelikten yün, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb

  

73231000           Demir/çelikten yünü, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb

  

732310000000   Demir/çelikten yünü, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb

  

732391               Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmamış)

  

73239100           Dökme demirden sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmamış)

  

732391000000   Dökme demirden sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmamış)

  

732392               Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmış)

  

73239200           Dökme demirden sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmış)

  

732392000000   Dökme demirden sofra, mutfak ve ev eşyası (emaye yapılmış)

  

732393               Paslanmaz çelikten, ev işlerinde kullanılan eşya

  

73239300           Paslanmaz çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya

  

732393000000   Paslanmaz çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya

  

732394               Demir/çelikten (dökme hariç)ev işlerinde kullanılan emaye eşya

  

73239400           Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış) sofra, mutfak veya diğer ev

işlerinde kullanılan eşya

  

732394000000   Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış) sofra, mutfak veya diğer ev

işlerinde kullanılan eşya

  

732399               Demir/çelikten ev işlerinde kullanılan diğer eşya

  

73239900           Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan diğer eşya

  

732399000000   Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan diğer eşya

  



7324                   Demir veya çelikten sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksam ve parçaları

  

732410               Paslanmaz çelikten eviye-lavabolar

  

73241000           Paslanmaz çelikten eviye-lavabolar

  

732410000000   Paslanmaz çelikten eviye-lavabolar

  

732421               Küvetler; dökme demirden

  

73242100           Küvetler; dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın)

  

732421000000   Küvetler; dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın)

  

732429               Küvetler; diğer

  

73242900           Küvetler ;demir veya çelikten, diğer

  

732429000000   Küvetler ;demir veya çelikten, diğer

  

732490               Demir/çelikten sağlığı koruyucu ve tuvalet eşyasının aksamı

  

73249000           Demir/çelikten sağlığı koruyucu ve tuvalet eşyasının aksamı

  

732490000011   Dökme demirden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın)

  

732490000019   Diğer demir/çelikten diğer sağlığı koruyucu eşya, aksam ve parçaları

  

7325                   Demir veya çelikten diğer dökme eşya

  

732510               Dövülmeyen dökme demirden eşya

  

73251050           Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden; düz kapaklar ve valf kutuları

  

732510500000   Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden; düz kapaklar ve valf kutuları

  

73251092           Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşya; kanalizasyon, su vb sistem. için

  

732510920000   Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşya; kanalizasyon, su vb sistem. için

  

73251099           Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşya; diğer



  

732510990000   Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden eşya; diğer

  

732591               Demir/çelikten öğütücü bilyeler ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

  

73259100           Demir/çelikten öğütücü bilyeler ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

  

732591000000   Demir/çelikten öğütücü bilyeler ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

  

732599               Demir/çelikten döküm yoluyla üretilen diğer eşya

  

73259910           Dövülmeye elverişli dökme demirden olan eşyalar

  

732599100000   Dövülmeye elverişli dökme demirden olan eşyalar

  

73259990           Demir/çelikten diğer dökme eşya

  

732599900000   Demir/çelikten diğer dökme eşya

  

7326                   Demir veya çelikten diğer eşya:

  

732611               Dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme eşyası

  

73261100           Dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme eşyası

  

732611000000   Dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme eşyası

  

732619               Dövülmüş, kalıplanmış diğer demir çelik eşya

  

73261910           Demir/çelikten eşya; açık kalıpta dövülmüş

  

732619100000   Demir/çelikten eşya; açık kalıpta dövülmüş

  

73261990           Demir/çelikten eşya; diğer

  

732619900000   Demir/çelikten eşya; diğer

  

732620               Demir/çelik tellerden eşya

  

73262000           Demir veya çelik tellerden diğer eşya

  



732620000000   Demir veya çelik tellerden diğer eşya

  

732690               Demir/çelikten diğer eşya

  

73269030           Demir/çelikten merdivenler

  

732690300000   Demir/çelikten merdivenler

  

73269040           Demir/çelikten eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler vb platformlar

  

732690400000   Demir/çelikten eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler vb platformlar

  

73269050           Demir/çelikten kablo, boru vb. için bobinler

  

732690500000   Demir/çelikten kablo, boru vb. için bobinler

  

73269060           Demir/çelikten mekanik olm.havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar, inşaat eşya.

  

732690600000   Demir/çelikten mekanik olm.havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar, inşaat eşya.

  

73269092           Demir veya çelikten diğer eşya; açık kalıpta dövülmüş

  

732690920000   Demir veya çelikten diğer eşya; açık kalıpta dövülmüş

  

73269094           Demir veya çelikten diğer eşya; kapalı kalıpta dövülmüş

  

732690940000   Demir veya çelikten diğer eşya; kapalı kalıpta dövülmüş

  

73269096           Demir veya çelikten diğer eşya; sinterlenmiş

  

732690960000   Demir veya çelikten diğer eşya; sinterlenmiş

  

73269098           Demir/çelikten diğer eşya

  

732690980011   Kelepçeler; demir veya çelikten

  

732690980019   Demir veya çelikten diğer eşya

  

74                       Bakır ve bakırdan eşya

  

7401                   Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)



  

740100               Bakır matları-çöktürülmüş bakır

  

74010000           Bakır matları-çöktürülmüş bakır

  

740100000000   Bakır matları-çöktürülmüş bakır

  

7402                   Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları

  

740200               Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları

  

74020000           Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları

  

740200000011   Blister bakır

  

740200000012   Elektrolitik rafine için bakır anotları

  

740200000019   Rafine edilmemiş diğer bakır

  

7403                   Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham)

  

740311               Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları

  

74031100           Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları

  

740311001000   Rafine edilmiş elektrolitik bakırdan katotlar ve katot parçaları

  

740311009000   Rafine edilmiş diğer bakırdan katotlar ve katot parçaları

  

740312               Rafine bakır; tel çubukları

  

74031200           Rafine edilmiş bakırdan tel çubukları (wire bars)

  

740312000000   Rafine edilmiş bakırdan tel çubukları (wire bars)

  

740313               Rafine bakır; kütükler

  

74031300           Rafine edilmiş bakırdan kütükler

  

740313000000   Rafine edilmiş bakırdan kütükler

  



740319               Rafine bakır; diğerleri

  

74031900           Rafine bakır; diğerleri

  

740319001000   Rafine edilmiş elektrolitik bakırdan diğer mamüller

  

740319009000   Rafine edilmiş bakırdan diğer mamüller

  

740321               Bakır alaşımları; bakır; çinko esaslı

  

74032100           Bakır - çinko esaslı alaşımlar (pirinç)

  

740321000000   Bakır - çinko esaslı alaşımlar (pirinç)

  

740322               Bakır alaşımları; bakır; kalay esaslı

  

74032200           Bakır - kalay esaslı alaşımlar (bronz)

  

740322000000   Bakır - kalay esaslı alaşımlar (bronz)

  

740329               Bakır alaşımları; diğer bakır alaşımlar (74.05'de ki ön alaşımlar hariç)

  

74032900           Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar (kupro alyajlar) hariç]

  

740329000000   Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar (kupro alyajlar) hariç]

  

7404                   Bakır döküntü ve hurdaları

  

740400               Bakır hurda ve döküntüler

  

74040010           Rafine edilmiş bakırdan olan döküntü ve hurdalar

  

740400100000   Rafine edilmiş bakırdan olan döküntü ve hurdalar

  

74040091           Bakır - çinko esaslı alaşımlardan olanların (pirinç) döküntü ve hurdaları

  

740400910000   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan olanların (pirinç) döküntü ve hurdaları

  

74040099           Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları

  

740400990000   Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları



  

7405                   Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)

  

740500               Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)

  

74050000           Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)

  

740500001000   Bakır fosfor; bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar) bakır ağırlığı >% 8

  

740500002000   Bakırın diğer ön alaşımları (kupro alyajlar)

  

7406                   Bakır tozları ve bakırdan ince pullar

  

740610               Bakırdan pul bünyeli olmayan bakır tozları

  

74061000           Pul bünyeli olmayan bakır tozları

  

740610000000   Pul bünyeli olmayan bakır tozları

  

740620               Bakırdan pul bünyeli tozlar; ince pullar

  

74062000           Bakırdan pul bünyeli tozlar; ince pullar

  

740620000011   Pul bünyeli bakır tozları

  

740620000012   Bakırdan ince pullar

  

7407                   Bakır çubuklar ve profiller

  

740710               Rafine edilmiş bakırdan profil ve çubuklar

  

74071000           Rafine edilmiş bakırdan profil ve çubuklar

  

740710000011   Rafineli bakırdan içi boş profil. (ekstrüzyondan taraktan/zıvanadan geçmiş boru)

  

740710000012   Rafine edilmiş bakırdan içi dolu profiller

  

740710000013   Rafine edilmiş bakırdan çubuklar

  

740721               Bakır; çinko esaslı alaşımlardan çubuk ve profiller

  



74072110           Bakır - çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) çubuklar

  

740721100000   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) çubuklar

  

74072190           Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) profiller

  

740721900000   Bakır-çinko esaslı alaşımlardan profiller (pirinç)

  

740729               Diğer bakır alaşımlarından içi boş profil ve çubuklar

  

74072900           Bakır esaslı alaşımlardan diğer çubuk ve profiller

  

740729000000   Bakır esaslı alaşımlardan diğer çubuk ve profiller

  

7408                   Bakır teller

  

740811               Rafine edilmiş bakırdan tel; enine kesit >6 mm

  

74081100           Rafine edilmiş bakırdan tel; enine kesit >6 mm

  

740811000011   Rafine edilmiş bakırdan elektrolitik tel; enine kesit >6 mm

  

740811000019   Rafine edilmiş bakırdan diğer teller; enine kesit >6 mm

  

740819               Rafine edilmiş bakırdan diğer teller

  

74081910           Rafine edilmiş bakırdan tel; enine kesit >0, 5 mm

  

740819100011   Rafine edilmiş bakırdan elektrolitik tel; 0.5 mm < enine kesit <= 6 mm

  

740819100019   Rafine edilmiş bakırdan diğer teller; 0.5 mm < enine kesit <= 6 mm

  

74081990           Rafine edilmiş bakırdan teller; enine kesit =<0, 5 mm

  

740819900011   Rafine edilmiş bakırdan elektrolitik tel; enine kesit =<0, 5 mm

  

740819900019   Rafine edilmiş bakırdan diğer teller; enine kesit =<0, 5 mm

  

740821               Bakır; çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) teller

  

74082100           Bakır - çinko esaslı alaşımlardan teller (pirinç)



  

740821000000   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan teller (pirinç)

  

740822               Bakır; nikel esaslı (kupro; nikel)/bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan teller

  

74082200           Bakır - nikel esaslı (kupro; nikel) teller veya bakır- nikel- çinko (nikel gümüşleri) esaslı

alaşımlardan teller

  

740822000000   Bakır - nikel esaslı (kupro; nikel) teller veya bakır- nikel- çinko (nikel gümüşleri) esaslı

alaşımlardan teller

  

740829               Diğer bakır alaşımlarından olan teller

  

74082900           Bakır alaşımlarından diğer teller

  

740829000000   Bakır alaşımlarından diğer teller

  

7409                   Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler)

  

740911               Rafine edilmiş bakırdan rulo halinde sac, profil, levha, şerit vs.

  

74091100           Rafine edilmiş bakırdan rulo halinde sac, profil, levha, şerit vs.

  

740911000011   Rafine edilmiş bakırdan saclar; rulo

  

740911000012   Rafine edilmiş bakırdan levhalar; rulo

  

740911000013   Rafine edilmiş bakırdan yapraklar; rulo

  

740911000014   Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo

  

740919               Rafine edilmiş bakırdan diğer şekillerde sac, profil, levha, şerit vs.

  

74091900           Rafine edilmiş bakırdan diğer şekillerde sac, profil, levha, şerit vs.

  

740919000011   Rafine edilmiş bakırdan saclar; rulo dışındaki şekillerde

  

740919000012   Rafine edilmiş bakırdan levhalar; rulo dışındaki şekillerde

  

740919000013   Rafine edilmiş bakırdan yapraklar; rulo dışındaki şekillerde

  



740919000014   Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo dışındaki şekillerde

  

740921               Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şerit, levha, yaprak, saclar; rulo

  

74092100           Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şerit, levha, yaprak, saclar; rulo

  

740921000011   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) saclar; rulo

  

740921000012   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) levhalar; rulo

  

740921000013   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) yapraklar; rulo

  

740921000014   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şeritler; rulo

  

740929               Bakır; çinko esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde

  

74092900           Bakır; çinko esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde

  

740929000011   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan saclar (pirinç); rulo dışındaki şekillerde

  

740929000012   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan levhalar (pirinç); rulo dışındaki şekillerde

  

740929000013   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan yapraklar (pirinç); rulo dışındaki şekillerde

  

740929000014   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan şeritler (pirinç); rulo dışındaki şekillerde

  

740931               Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-rulo halinde

  

74093100           Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-rulo halinde

  

740931000011   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan (bronz) saclar; rulo

  

740931000012   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan (bronz) levhalar; rulo

  

740931000013   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan (bronz) yapraklar; rulo

  

740931000014   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan (bronz) kaplanmamış şeritler; rulo

  

740931000015   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan (bronz) kaplanmış şeritler; rulo

  

740939               Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde



  

74093900           Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde

  

740939000011   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan saclar (bronz); rulo dışındaki şekillerde

  

740939000012   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan levhalar (bronz); rulo dışındaki şekillerde

  

740939000013   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan yapraklar (bronz); rulo dışındaki şekillerde

  

740939000014   Bakır - kalay esaslı alaşımlardan şeritler (bronz); rulo dışındaki şekillerde

  

740940               Bakır+nikel, bakır+nikel+çinko alaşımı levha, plaka, şeritler

  

74094000           Bakır-nikel esaslı alaşımlardan (kupro-nikel) ve bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan

sac,yaprak,levha(nikel gümüşleri)

  

740940000000   Bakır-nikel esaslı alaşımlardan (kupro-nikel) ve bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan

sac,yaprak,levha(nikel gümüşleri)

  

740990               Diğer bakır alaşımlarından sac, levha, yaprak, şeritler

  

74099000           Diğer bakır alaşımlarından sac, levha, yaprak, şeritler

  

740990000000   Diğer bakır alaşımlarından sac, yaprak, levha

  

7410                   Bakırdan ince yaprak ve şeritler (kalınlık <= 0, 15 mm)

  

741011               Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; mesnetsiz

  

74101100           Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; mesnetsiz

  

741011000011   Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; bakır kalın. = <35 mikron, mesnetsiz

  

741011000019   Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; diğer, mesnetsiz

  

741012               Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetsiz

  

74101200           Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetsiz

  

741012000000   Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetsiz

  



741021               Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

74102100           Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

741021000000   Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

741022               Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

74102200           Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

741022000000   Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

7411                   Bakırdan ince ve kalın borular

  

741110               Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru

  

74111010           Rafine edilmiş bakırdan düz olan ince ve kalın borular

  

741110100000   Rafine edilmiş bakırdan düz olan ince ve kalın borular

  

74111090           Rafine edilmiş bakırdan diğer ince ve kalın borular

  

741110900000   Rafine edilmiş bakırdan diğer ince ve kalın borular

  

741121               Bakır+çinko alaşımdan ince ve kalın borular

  

74112110           Bakır - çinko esaslı alaşımlardan düz ince ve kalın boru (pirinç)

  

741121100000   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan düz ince ve kalın boru (pirinç)

  

74112190           Bakır - çinko esaslı alaşımlardan düz olmayan ince ve kalın boru (pirinç)

  

741121900000   Bakır - çinko esaslı alaşımlardan düz olmayan ince ve kalın boru (pirinç)

  

741122               Bakır; nikel/bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan ince, kalın borular

  

74112200           Bakır-nikel esaslı (kupro -nikel) veya bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan (nikel

gümüşleri) ince ve kalon borular

  

741122000000   Bakır-nikel esaslı (kupro -nikel) veya bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan (nikel

gümüşleri) ince ve kalon borular



  

741129               Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular

  

74112900           Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular

  

741129000000   Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular

  

7412                   Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi)

  

741210               Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb)

  

74121000           Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek,manşon vb)

  

741210000000   Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek,manşon vb)

  

741220               Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb)

  

74122000           Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb)

  

741220000011   Pirinçten (bakır alaşımlarından) ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek,

manşonlar)

  

741220000019   Diğer bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek ,manşon vb)

  

7413                   Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole

edilmiş olanlar hariç)

  

741300               Bakırdan ince, kalın, örme vb. halatlar (elektrik-izole hariç)

  

74130000           Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole

edilmiş olanlar hariç)

  

741300000000   Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole

edilmiş olanlar hariç)

  

7415                   Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten çiviler, pünezler; bakırdan

somun, vida, çivi, pim vb

  

741510               Bakırdan büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler vb eşya

  

74151000           Bakırdan büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler vb eşya



  

741510000000   Bakırdan büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler vb eşya

  

741521               Bakırdan rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) diş açılmamış

  

74152100           Bakırdan rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) diş açılmamış

  

741521000000   Bakırdan rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) diş açılmamış

  

741529               Bakırdan cıvata, perçin, somunlar, çengelli vidalar, pimler, kamalar (diş açılmamış)

  

74152900           Bakırdan cıvata, perçin, somunlar, çengelli vidalar, pimler, kamalar (diş açılmamış)

  

741529000011   Bakırdan perçin çivileri; diş açılmamış

  

741529000019   Bakırdan cıvata, somunlar, çengelli vidalar, pimler, kamalar (diş açılmamış)

  

741533               Bakırdan vida, cıvata ve somunlar (diş açılmış)

  

74153300           Bakırdan vida, cıvata ve somunlar (diş açılmış)

  

741533000011   Bakırdan vidalar (diş açılmış)

  

741533000012   Bakırdan cıvata ve somunlar (diş açılmış)

  

741539               Bakırdan diğer eşya (diş açılmış)

  

74153900           Bakırdan diğer eşya (diş açılmış)

  

741539000000   Bakırdan diğer eşya (diş açılmış)

  

7418                   Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve

bunların aksamı

  

741810               Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı

  

74181010           Bakırdan ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya ısıtma cihazları ve

bunların aksam ve parçaları

  

741810100000   Bakırdan ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya ısıtma cihazları ve

bunların aksam ve parçaları



  

74181090           Bakırdan ev işlerinde kullanılan diğer eşya ve bunların aksamı

  

741810900011   Bakırdan ev işlerinde kullanılan diğer eşya

  

741810900015   Bakırdan ev işlerinde kullanılan diğer eşyaların aksam ve parçaları

  

741820               Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

74182000           Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

741820000011   Bakırdan sağlığı koruyucu eşya

  

741820000015   Bakırdan sağlığı koruyucu eşyaların aksam ve parçaları

  

7419                   Bakırdan diğer eşya:

  

741910               Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı

  

74191000           Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı

  

741910000000   Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı

  

741991               Akıtılmış, öğütülmüş, kalıplanmış, dövülmüş bakır eşya

  

74199100           Akıtılmış, öğütülmüş, kalıplanmış, dövülmüş bakır eşya

  

741991001000   Her türlü madde için bakırdan depo, sarnıç, küvler vb; döküm, kalıba dökülmüş,

presli(hacim:>300 It.)

  

741991009000   Bakırdan döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş diğer eşya

  

741999               Bakırdan döküm, preslenmiş, dövülmüş diğer eşya

  

74199910           Bakır; çapı <6 mm. bakır tel mensucat, ızgara, kafeslik, ağ, metal depluvayye

  

741999100011   Bakır tellerden (çapı <6 mm) mensucat

  

741999100012   Bakırdan metal depluvayye

  

741999100019   Bakırdan ızgara, kafeslikler, ağlar vb.



  

74199930           Bakır yaylar

  

741999300000   Bakır yaylar

  

74199990           Bakırdan diğer eşya

  

741999901000   Bakır; her türlü madde için (sıv/hariç) depo, sarnıç, küv vb.diğer kaplar (hacim:>300 It.)

  

741999909000   Bakırdan diğer eşya

  

75                       Nikel ve nikelden eşya

  

7501                   Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri

  

750110               Nikel matları

  

75011000           Nikel matları

  

750110000000   Nikel matları

  

750120               Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri

  

75012000           Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri

  

750120000011   Nikel oksit sinterleri

  

750120000012   Nikel speissleri

  

750120000019   Nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri

  

7502                   İşlenmemiş nikel

  

750210               Alaşımsız işlenmemiş nikel

  

75021000           Alaşımsız işlenmemiş nikel

  

750210001000   Mond ve alaşımsız katot nikel

  

750210009011   Bilye şeklinde alaşımsız nikel

  



750210009019   Diğer alaşımsız nikel

  

750220               Alaşımlı işlenmemiş nikel

  

75022000           İşlenmemiş alaşımlı nikel

  

750220000000   İşlenmemiş alaşımlı nikel

  

7503                   Nikel döküntü ve hurdaları

  

750300               Nikel döküntü ve hurdaları

  

75030010           Alaşımsız nikelden döküntü ve hurdalar

  

750300100000   Alaşımsız nikelden döküntü ve hurdalar

  

75030090           Nikel alaşımlarından döküntü ve hurdalar

  

750300900000   Nikel alaşımlarından döküntü ve hurdalar

  

7504                   Nikel tozu ve nikelden ince pullar

  

750400               Nikel tozu ve nikelden ince pullar

  

75040000           Nikel tozu ve nikelden ince pullar

  

750400000000   Nikel tozu ve nikelden ince pullar

  

7505                   Nikelden çubuklar, profiller ve teller

  

750511               Alaşımsız nikelden çubuk ve profil

  

75051100           Alaşımsız nikelden çubuk ve profil

  

750511001000   Alaşımsız nikelden içi boş profil

  

750511009011   Alaşımsız nikelden içi dolu profiller

  

750511009012   Alaşımsız nikelden çubuklar

  

750512               Nikel alaşımlarından çubuk ve profil



  

75051200           Nikel alaşımlarından çubuk ve profil

  

750512001000   Nikel alaşımlarından içi boş profiller

  

750512009011   Nikel alaşımlarından içi dolu profiller

  

750512009012   Nikel alaşımlarından çubuklar

  

750521               Alaşımsız nikelden olan teller

  

75052100           Alaşımsız nikelden olan teller

  

750521000000   Alaşımsız nikelden olan teller

  

750522               Nikel alaşımlarından olan teller

  

75052200           Nikel alaşımlarından olan teller

  

750522000000   Nikel alaşımlarından olan teller

  

7506                   Nikelden saclar, levhalar, şeritler ve yapraklar

  

750610               Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak

  

75061000           Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak

  

750610000011   Alaşımsız nikelden saclar

  

750610000012   Alaşımsız nikelden levhalar

  

750610000013   Alaşımsız nikelden şeritler

  

750610000014   Alaşımsız nikelden yapraklar

  

750620               Nikel alaşımlarından sac, levha, şerit ve yaprak

  

75062000           Nikel alaşımlarından sac, levha, şerit ve yaprak

  

750620000011   Nikel alaşımlarından saclar

  



750620000012   Nikel alaşımlarından levhalar

  

750620000013   Nikel alaşımlarından şeritler

  

750620000014   Nikel alaşımlarından yapraklar

  

7507                   Nikelden ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar

gibi)

  

750711               Alaşımsız nikelden ince ve kalın borular

  

75071100           Alaşımsız nikelden ince ve kalın borular

  

750711000000   Alaşımsız nikelden ince ve kalın borular

  

750712               Nikel alaşımlarından ince ve kalın borular

  

75071200           Nikel alaşımlarından ince ve kalın borular

  

750712000000   Nikel alaşımlarından ince ve kalın borular

  

750720               Nikelden boru bağlantı parçaları

  

75072000           Nikelden boru bağlantı parçaları

  

750720000000   Nikelden boru bağlantı parçaları

  

7508                   Nikelden diğer eşya

  

750810               Nikel tellerden metalik mensucat, ızgara, ağ ve kafesler

  

75081000           Nikel tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafesler

  

750810000000   Nikel tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafesler

  

750890               Nikelden diğer eşya

  

75089000           Nikelden diğer eşya

  

750890001011   Nikelaj için anotlar (elektrolizle elde edilenler dahil) kalıba dökülmüş

  



750890001019   Nikelaj için anotlar (elektrolizle elde edilenler dahil) diğer

  

750890009011   Nikelden vida, cıvata, somun, perçin çivi ve rondelalar

  

750890009019   Nikelden diğer eşya

  

76                       Aluminyum ve aluminyumdan eşya

  

7600                   Aluminyum ve aluminyum eşya

  

760000               Aluminyum ve aluminyum eşya

  

76000000           Aluminyum ve aluminyum eşya

  

760000000000   Aluminyum ve aluminyum eşya

  

7601                   İşlenmemiş aluminyum

  

760110               İşlenmemiş alaşımsız aluminyum

  

76011000           İşlenmemiş alaşımsız aluminyum

  

760110000000   İşlenmemiş alaşımsız aluminyum

  

760120               İşlenmemiş aluminyum alaşımları

  

76012020           İşlenmemiş aluminyum alaşımlarından dilim ve kütükler

  

760120200000   İşlenmemiş aluminyum alaşımlarından dilim ve kütükler

  

76012080           İşlenmemiş diğer aluminyum alaşımları

  

760120800000   İşlenmemiş diğer aluminyum alaşımları

  

7602                   Aluminyum döküntü ve hurdaları

  

760200               Aluminyum döküntü ve hurdaları

  

76020011           Aluminyum torna, freze talaşı, kıymıklar,öğütme artıkları testere, eğe talaşı vb döküntü;

kalın<0, 2mm

  



760200110000   Aluminyum torna, freze talaşı, kıymıklar,öğütme artıkları testere, eğe talaşı vb döküntü;

kalın<0, 2mm

  

76020019           Diğer aluminyum döküntüler (imalat ıskartaları dahil)

  

760200190000   Diğer aluminyum döküntüler (imalat ıskartaları dahil)

  

76020090           Aluminyum hurdalar

  

760200900000   Aluminyum hurdalar

  

7603                   Aluminyum tozları ve ince pulları

  

760310               Aluminyumdan pul bünyeli olmayan tozlar

  

76031000           Aluminyumdan pul bünyeli olmayan tozlar

  

760310000000   Aluminyumdan pul bünyeli olmayan tozlar

  

760320               Aluminyumdan pul bünyeli tozlar ve ince pullar

  

76032000           Aluminyumdan pul bünyeli tozlar ve ince pullar

  

760320000011   Aluminyumdan pul bünyeli tozlar

  

760320000012   Aluminyumdan ince pullar

  

7604                   Aluminyumdan çubuklar ve profiller

  

760410               Alaşımsız aluminyumdan çubuk ve profiller

  

76041010           Alaşımsız aluminyumdan çubuklar

  

760410100000   Alaşımsız aluminyumdan çubuklar

  

76041090           Alaşımsız aluminyumdan profiller

  

760410900000   Alaşımsız aluminyumdan profiller

  

760421               Aluminyum alaşımlarından içi boş profiller

  



76042100           Aluminyum alaşımlarından içi boş profiller

  

760421000000   Aluminyum alaşımlarından içi boş profiller

  

760429               Aluminyum alaşımlarından diğer çubuk ve profiller

  

76042910           Aluminyum alaşımlarından çubuklar

  

760429100000   Aluminyum alaşımlarından çubuklar

  

76042990           Aluminyum alaşımlarından profiller

  

760429900000   Aluminyum alaşımlarından profiller

  

7605                   Aluminyum teller

  

760511               Alaşımsız aluminyumdan teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm.+)

  

76051100           Alaşımsız aluminyumdan teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm.+)

  

760511000000   Alaşımsız aluminyumdan teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm.+)

  

760519               Alaşımsız aluminyumdan diğer teller

  

76051900           Alaşımsız aluminyumdan diğer teller

  

760519000000   Alaşımsız aluminyumdan diğer teller

  

760521               Aluminyum alaşımlarından teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm. +)

  

76052100           Aluminyum alaşımlarından teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm. +)

  

760521000000   Aluminyum alaşımlarından teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm. +)

  

760529               Aluminyum alaşımlarından diğer teller

  

76052900           Aluminyum alaşımlarından diğer teller

  

760529000000   Aluminyum alaşımlarından diğer teller

  

7606                   Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)



  

760611               Alaşımsız aluminyum plaka, levha;dikdörtgen, kalınlık>0, 2mm

  

76061110           Boyanmış/verniklenmiş/plastikle kaplanmış olan sac, levha ve şeritler

  

760611100011   Alaşımsız aluminyumdan saclar; boyalı, vernikli/plastik, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611100012   Alaşımsız aluminyumdan levhalar; boyalı, vernikli/plastik kaplı, dikdörtgen, kare

  

760611100013   Alaşımsız aluminyumdan şeritler; boyalı, vernikli/plastik kaplı, dikdörtgen, kare

  

76061191           Alaşımsız aluminyumdan sac levha, şeritler; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611910011   Alaşımsız aluminyumdan saclar; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611910012   Alaşımsız aluminyumdan levhalar; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611910013   Alaşımsız aluminyumdan şeritler; kalın < 3 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

76061193           Alaşımsız aluminyum sac, şerit, levhalar; 3mm =< kalın < 6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611930011   Alaşımsız aluminyumdan saclar; 3 mm =<kalın < 6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611930012   Alaşımsız aluminyumdan levhalar; 3 mm =<kalın < 6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611930013   Alaşımsız aluminyumdan şeritler; 3 mm =<kalın < 6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

76061199           Alaşımsız aluminyumdan sac, levha, şeritler; kalın =>6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611990011   Alaşımsız aluminyumdan saclar; kalın = >6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611990012   Alaşımsız aluminyumdan levhalar; kalın = >6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760611990013   Alaşımsız aluminyumdan şeritler; kalın = >6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760612               Aluminyum alaşımından plaka, levha; dikdörtgen, kalınlık>0, 2mm

  

76061220           Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; boya, vernik veya plastik maddeyle kaplanmış,

kare/digdörtgen, kalınlık>0.2mm

  

760612200000   Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; boya, vernik veya plastik maddeyle kaplanmış,

kare/digdörtgen, kalınlık>0.2mm



  

76061292           Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, 0,2mm<=kalınlık<3mm

  

760612920000   Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, 0,2mm<=kalınlık<3mm

  

76061293           Aluminyum alaşımlarından sac, şerit levhalar;3 mm =< kalın < 6 mm, dikdörtgen, kare

şekl.

  

760612930000   Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, 3mm <= kalınlık < 6mm

  

76061299           Aluminyum alaşımlarından sac, şerit levhalar; kalın = >6 mm, dikdörtgen, kare şeklinde

  

760612990000   Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, kalınlık >= 6mm

  

760691               Alaşımsız aluminyumdan diğer sac, şerit ve levhalar

  

76069100           Alaşımsız aluminyumdan diğer sac, şerit ve levhalar

  

760691000011   Alaşımsız aluminyumdan diğer saclar

  

760691000012   Alaşımsız aluminyumdan diğer levhalar

  

760691000013   Alaşımsız aluminyumdan diğer şeritler

  

760692               Aluminyum alaşımlarından diğer sac, şerit ve levhalar

  

76069200           Aluminyum alaşımlarından diğer sac, şerit ve levhalar

  

760692000011   Aluminyum alaşımlarından diğer saclar

  

760692000012   Aluminyum alaşımlarından diğer levhalar

  

760692000013   Aluminyum alaşımlarından diğer şeritler

  

7607                   Aluminyumdan yaprak ve şeritler (kalınlık <= 0, 2mm)

  

760711               Aluminyumdan yaprak ve şeritler-mesnetsiz kalınlık<0, 2mm. haddelenmiş

  

76071111           Aluminyumda yapraklar ve şeritler; ağırlığı <= 10 kg rulolar halinde olanlar, mesnetsiz,

haddelenmiş

  



760711110011   Aluminyumdan yapraklar,haddelenmiş, mesnetsiz,kalın<0,021 mm,ağırlık=<10 kg, rulo

halinde olanlar

  

760711110012   Aluminyumdan şeritler,haddelenmiş, mesnetsiz, kalın<0,021 mm,ağırlık=<10 kg, rulo

halinde olanlar

  

76071119           Aluminyumda yapraklar ve şeritler; ağırlığı > 10 kg rulolar halinde olanlar, mesnetsiz,

haddelenmiş

  

760711190011   Aluminyumdan yapraklar,haddelenmiş, mesnetsiz, kalın<0,021 mm,ağırlık>10 kg, rulo

halinde olanlar

  

760711190012   Aluminyumdan şeritler,haddelenmiş, mesnetsiz, kalın<0,021 mm,ağırlık>10 kg, rulo

halinde olanlar

  

76071190           Aluminyumdan şerit ve yapraklar; haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021mm =<kalın <0, 2 mm

  

760711900011   Aluminyumdan yapraklar; haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm =<kalın= < 0, 2 mm

  

760711900012   Aluminyumdan şeritler; haddelenmiş, mesnetsiz, 0, 021 mm= < kalın =< 0, 2 mm

  

760719               Aluminyumdan yaprak ve şeritler-mesnetsiz kalınlık<0, 2mm. diğer

  

76071910           Aluminyumdan şerit ve yapraklar; mesnetsiz, kalın < 0, 021 mm

  

760719100011   Aluminyumdan yapraklar; mesnetsiz, kalın < 0, 021 mm

  

760719100012   Aluminyumdan şeritler; mesnetsiz, kalın < 0, 021 mm

  

76071990           Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnetsiz, 0.021mm <=kalın < 0,2 mm

  

760719900000   Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnetsiz, 0.021mm <=kalın < 0,2 mm

  

760720               Aluminyumdan ince yaprak-şeritler; mesnetli, kalınlık<0, 2 mm

  

76072010           Aluminyumdan şerit ve yapraklar; mesnetli, kalın < 0, 021 mm

  

760720100011   Aluminyumdan yapraklar; mesnetli, kalın < 0, 021 mm

  

760720100012   Aluminyumdan şeritler; mesnetli, kalın < 0, 021 mm

  



76072090           Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnedi hariç 0.021mm <=kalın < 0,2 mm

  

760720900011   Aluminyumdan kendinden yapışkanlı bantlar; mesnedi hariç 0,021mm <= kalınlık < 0,2

mm

  

760720900019   Aluminyumdan diğer yapraklar ve şeritler; mesnedi hariç 0,021mm <= kalınlık < 0,2 mm

  

7608                   Aluminyumdan ince ve kalın borular

  

760810               Alaşımsız aluminyumdan ince ve kalın borular

  

76081000           Alaşımsız aluminyumdan ince ve kalın borular

  

760810001011   Alaşımsız aluminyumdan dikişli ince ve kalın borular; havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

760810001012   Alaşımsız aluminyumdan dikişsiz ince ve kalın borular; havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

760810009011   Alaşımsız aluminyumdan dikişli ince ve kalın borular; diğer

  

760810009012   Alaşımsız aluminyumdan dikişsiz ince ve kalın borular; diğer

  

760820               Aluminyum alaşımlarından ince ve kalın borular

  

76082020           Aluminyum alaşımlarından dikişli ince ve kalın boru

  

760820201000   Aluminyum alaşımlarından dikişli ince ve kalın boru; havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

760820209000   Aluminyum alaşımlarından dikişli ince ve kalın boru; diğer

  

76082081           Aluminyum alaşımından ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olan boru

  

760820811000   Aluminyum alaşımından ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olan boru,

havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

760820819000   Aluminyum alaşımlarından ekstrüzyondan daha ileri bir işlem görmemiş olan, diğer

  

76082089           Aluminyum alaşımlarından diğer ince ve kalın boru

  

760820891000   Aluminyum alaşımlarından diğer ince ve kalın boru; havacılık&gaz, sıvı naklinde

  

760820899000   Aluminyum alaşımlarından diğer ince ve kalın boru; diğer



  

7609                   Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar vb)

  

760900               Aluminyum boru bağlantı parçaları

  

76090000           Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar vb.)

  

760900000000   Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar vb.)

  

7610                   Aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar,

sütunlar, kapı, pencere vb)

  

761010               Aluminyumdan kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları ve kapı eşikleri

  

76101000           Aluminyumdan kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları ve kapı eşikleri

  

761010000011   Aluminyumdan kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri; soğuk hava

depolarına mahsus

  

761010000019   Aluminyumdan kapı, pencere, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri; soğuk hava

depolarına mahsus olanlar HARİÇ

  

761090               Aluminyumdan diğer inşaat ve aksamı-köprü, kule, pilon, çatı, saç, boru vb.

  

76109010           Aluminyumdan köprüler ve köprü aksamı, kuleler, pilonlar

  

761090100011   Aluminyumdan köprüler ve köprü aksamı

  

761090100012   Aluminyumdan kuleler ve pilonlar

  

76109090           Aluminyumdan inşaat aksamı

  

761090900012   Aluminyumdan sandviç panel

  

761090900018   Aluminyumdan diğer inşaat ve inşaat aksamı; prefabrik inşaatlar HARİÇ

  

7611                   Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb kaplar; hacim >300 lt (sıkıştırılmış veya

sıvılaştırılmış gaz için olanlar hariç)

  

761100               Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar; hacim >300 lt

  



76110000           Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar; hacim >300 lt

  

761100001000   Aluminyumdan eşyanın taşınması/ambalajlanması için depo, sarnıç, küvler vb kaplar;

hacim >300 lt

  

761100009000   Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar; hacim >300 lt

  

7612                   Aluminyumdan depo, fıçı, varil, vb. kaplar; hacmi<=300 lt (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış

gaz için olanlar hariç)

  

761210               Aluminyumdan tüp şeklinde esnek kaplar-hacmi<300lt

  

76121000           Aluminyumdan tüp şeklinde esnek kaplar-hacmi=<300lt

  

761210000000   Aluminyumdan tüp şeklinde esnek kaplar-hacmi=<300lt

  

761290               Aluminyumdan diğer şekillerde kaplar-hacmi<300lt

  

76129020           Aluminyumdan aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar-hacmi=<300lt

  

761290200000   Aluminyumdan aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar-hacmi=<300lt

  

76129090           Aluminyumdan depo, fıçı, varil, bidon, vb; hacmi=<300lt

  

761290901000   Aluminyumdan tüp şeklinde sert kaplar; hacim <= 300 lt

  

761290902000   Aluminyumdan eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılan depo, fıçı, varil,

vb; hacim<=300lt

  

761290909000   Aluminyumdan diğer depo, fıçı, varil, vb; hacim<=300lt

  

7613                   Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

  

761300               Sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

  

76130000           Sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

  

761300000000   Sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

  

7614                   Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb.

  



761410               Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (çelik gözlü olanlar)

  

76141000           Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb(çelik gözlü olanlar)

  

761410000000   Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb(çelik gözlü olanlar)

  

761490               Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (diğer şekillerde olanlar)

  

76149000           Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb(diğer şekilde olanlar)

  

761490000000   Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb(diğer şekilde olanlar)

  

7615                   Aluminyumdan sofra, mutfak ve ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve

bunların aksamı; süngerler vb.

  

761510               Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı

  

76151010           Aluminyumdan döküm sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların

aksamı; süngerler,temizlik eşyası vb.

  

761510100000   Aluminyumdan döküm sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların

aksamı; süngerler,temizlik eşyası vb.

  

76151090           Aluminyumdan diğer sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların

aksamı; süngerler,temizlik eşyası vb.

  

761510900000   Aluminyumdan diğer sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların

aksamı; süngerler,temizlik eşyası vb.

  

761520               Aluminyumdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

76152000           Aluminyumdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

761520000011   Aluminyumdan sağlığı koruyucu eşya

  

761520000015   Aluminyumdan sağlığı koruyucu eşyanın aksamı

  

7616                   Aluminyumdan diğer eşya

  

761610               Aluminyum pim, kama pimi, perçin, çivi, cıvata, çengelli vida vb. eşya

  



76161000           Aluminyum pim, kama pimi, perçin, çivi, cıvata, çengelli vida vb. eşya

  

761610000011   Aluminyum vida, somun, perçin çivi, rondelelar; kütle kesilmiş, sap kalın./delik çap<6mm

  

761610000019   Aluminyumdan pimler, kama pimleri, cıvatalar, çengelli vida vb eşya

  

761691               Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler

  

76169100           Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler

  

761691000000   Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler

  

761699               Aluminyumdan diğer eşya

  

76169910           Aluminyumdan döküm olan eşyalar

  

761699100000   Aluminyumdan döküm olan eşyalar

  

76169990           Aluminyumdan diğer eşya

  

761699901000   Aluminyumdan metal depluvayye

  

761699909011   Aluminyumdan iplik ve dokuma sanayi için masura, makara, bobinler vb mesnetler

  

761699909012   Aluminyumdan fotoğraf, sinema film, pelikülleri/85.23/85.24 pozisyondaki bant,film vb

sarılması için bobin ve mesnetleri

  

761699909013   Aluminyumdan zincirler

  

761699909019   Aluminyumdan diğer eşya

  

77                       İleride kullanılabilir,yeri muhafaza edilecek

  

78                       Kurşun ve kurşundan eşya

  

7801                   İşlenmemiş kurşun

  

780110               Rafine edilmiş kurşun

  

78011000           Rafine edilmiş kurşun

  



780110000000   Rafine edilmiş kurşun

  

780191               Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan kurşun

  

78019100           Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan kurşun

  

780191000011   Külçe kurşun; ağırlık; % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren

  

780191000019   Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan diğer kurşun

  

780199               Diğer değerli element içeren işlenmemiş kurşun

  

78019910           İşlenmemiş kurşun; gümüş ağırlığı = >% 0, 02, rafine edilmeye mahsus olan (külçe)

  

780199100000   İşlenmemiş kurşun; gümüş ağırlığı = >% 0, 02, rafine edilmeye mahsus olan (külçe)

  

78019990           İşlenmemiş diğer kurşun

  

780199900000   İşlenmemiş diğer kurşun

  

7802                   Kurşun döküntü ve hurdaları

  

780200               Kurşun döküntü ve hurdaları

  

78020000           Kurşun döküntü ve hurdaları

  

780200000000   Kurşun döküntü ve hurdaları

  

7804                   Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve ince pullar

  

780411               Kurşun sac, yaprak ve şerit (mesnetleri hariç kalınlık < 0, 2 mm)

  

78041100           Kurşun sac, yaprak ve şerit (mesnetleri hariç kalınlık < 0, 2 mm)

  

780411000000   Kurşun sac, yaprak ve şerit (mesnetleri hariç kalınlık < 0, 2 mm)

  

780419               Kurşun sac, yaprak ve şerit (diğer şekillerde)

  

78041900           Kurşun sac, yaprak ve şerit (diğer şekillerde)

  

780419000000   Kurşun sac, yaprak ve şerit (diğer şekillerde)



  

780420               Kurşun tozları ve ince pullar

  

78042000           Kurşun tozları ve ince pullar

  

780420000000   Kurşun tozları ve ince pullar

  

7806                   Kurşundan diğer eşya

  

780600               Kurşundan diğer eşya

  

78060010           Radyoaktif madde taşıma/mahfazası, radyasyondan korumak için kurşun kap; euratom

  

780600100000   Radyoaktif madde taşıma/mahfazası, radyasyondan korumak için kurşun kap; euratom

  

78060080           Kurşundan diğer eşya

  

780600800000   Kurşundan diğer eşya

  

79                       Çinko ve çinkodan eşya

  

7901                   İşlenmemiş çinko

  

790111               Alaşımsız çinko;çinko=>%99, 99

  

79011100           Alaşımsız çinko;çinko=>%99, 99

  

790111001011   İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99

  

790111001012   İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99

  

790111009000   Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; ağırlık = >% 99, 99

  

790112               Alaşımsız çinko; çinko<%99, 99

  

79011210           Ağırlık; >= 99,95% fakat < 99,99% çinko; alaşımsız

  

790112101011   İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; %99, 95=<ağırlık <% 99, 99

  

790112101012   İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; %99, 95 =<ağırlık <% 99, 99

  



790112109000   Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; %99, 95 = <ağırlık <% 99, 99

  

79011230           Ağırlık;>= 98,5% but < 99,95% çinko; alaşımsız

  

790112301000   Külçe çinko; %98, 5 = <ağırlık <% 99, 95

  

790112309000   Diğer külçe çinko; %98, 5 = <ağırlık <% 99, 95

  

79011290           Ağırlık; >= 97,5% but < 98,95% çinko; alaşımsız

  

790112901000   Külçe çinko; %97, 5 = <ağırlık <% 98, 5

  

790112909000   Diğer külçe çinko; %97, 5 = <ağırlık <% 98, 5

  

790120               Çinko alaşımları

  

79012000           Çinko alaşımları

  

790120000000   Çinko alaşımları

  

7902                   Çinko döküntü ve hurdaları

  

790200               Çinko döküntü ve hurdaları

  

79020000           Çinko döküntü ve hurdaları

  

790200000000   Çinko döküntü ve hurdaları

  

7903                   Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar

  

790310               Çinkodan ince tozlar

  

79031000           Çinkodan ince tozlar

  

790310000000   Çinkodan ince tozlar

  

790390               Çinkodan ince pul ve tozlar

  

79039000           Çinkodan ince pul ve tozlar

  

790390000011   Çinkodan diğer tozlar



  

790390000012   Çinkodan ince pullar

  

7904                   Çinko çubuklar, profiller ve teller

  

790400               Çinko çubuklar, profiller ve teller

  

79040000           Çinko çubuklar, profiller ve teller

  

790400001000   Çinko içi boş profil

  

790400009011   Çinko içi dolu profiller

  

790400009012   Çinko çubuklar

  

790400009013   Çinko teller

  

7905                   Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler

  

790500               Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler

  

79050000           Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler

  

790500001000   Çinkodan levhalar

  

790500009011   Çinko saclar

  

790500009012   Çinko yapraklar

  

790500009013   Çinko şeritler

  

7907                   Çinkodan diğer eşya

  

790700               Çinkodan diğer eşya

  

79070000           Çinkodan diğer eşya

  

790700001000   Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler,

manşonlar gibi)

  

790700009000   Çinkodan diğer eşya



  

80                       Kalay ve kalaydan eşya

  

8001                   İşlenmemiş kalay

  

800110               Kalay; alaşımsız

  

80011000           Kalay; alaşımsız

  

800110000000   Kalay; alaşımsız

  

800120               Kalay alaşımları

  

80012000           Kalay alaşımları

  

800120000000   Kalay alaşımları

  

8002                   Kalay döküntü ve hurdaları

  

800200               Kalay döküntü ve hurdaları

  

80020000           Kalay döküntü ve hurdaları

  

800200000000   Kalay döküntü ve hurdaları

  

8003                   Kalaydan çubuklar, profiller ve teller

  

800300               Kalaydan çubuklar, profiller ve teller

  

80030000           Kalaydan çubuklar, profiller ve teller

  

800300001000   Kalaydan içi boş profiller

  

800300009011   Kalay alaşımlarından içi dolu profiller

  

800300009012   Kalaydan içi dolu profiller; alaşımsız

  

800300009013   Kalay alaşımlarından çubuklar

  

800300009014   Kalaydan çubuklar; alaşımsız

  



800300009015   Kalay alaşımlarından teller

  

800300009016   Kalaydan teller; alaşımsız

  

8007                   Kalaydan diğer eşya

  

800700               Kalaydan diğer eşya

  

80070010           Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlık: > 0,2 mm.)

  

800700101011   Kalay alaşımından sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.; M2 ağırlık:>1kg.)

  

800700101012   Kalaydan alaşımsız sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.; M2 ağırlık:>1kg.)

  

800700109011   Kalay alaşımından sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.;M2 ağırlık:=<1kg.)

  

800700109012   Kalaydan alaşımsız sac, levha ve şerit (kalınlık: > 0,2 mm.;M2 ağırlık:=<1kg.)

  

80070080           Kalaydan diğer eşya

  

800700801100   Kalaydan m2 ağırlığı 1 kg.ı geçen yaprak ve şeritler

  

800700801900   Kalaydan diğer yaprak ve şeritler

  

800700802100   Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları( rakorlar, dirsekler manşonlar ve

benzerleri

  

800700802900   Kalaydan diğer eşya

  

81                       Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum,

vb.); sermetler; bunlardan eşya

  

8101                   Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810110               Tungsten tozları

  

81011000           Tungsten tozları

  

810110000000   Tungsten tozları

  

810194               Tungsten: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubukıar dahil)



  

81019400           Tungsten: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubukıar dahil)

  

810194000000   Tungsten: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubukıar dahil)

  

810196               Tungsten teller

  

81019600           Tungsten teller

  

810196000000   Tungsten teller

  

810197               Tungstenden döküntü ve hurdalar

  

81019700           Tungstenden döküntü ve hurdalar

  

810197001000   Tungstenden döküntüler

  

810197009000   Tungstenden hurdalar

  

810199               Tungstenden diğer eşya

  

81019910           Tungstenden çubuk ve mil (sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profil, sac, şerit ve

yaprak

  

810199100000   Tungstenden çubuk ve mil (sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profil, sac, şerit ve

yaprak

  

81019990           Tungstenden diğer eşya

  

810199901000   Tungstenden mamul eşya

  

810199909011   Tungstenden mamul flamanlar

  

810199909019   Tungstenden diğer eşya

  

8102                   Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810210               Molibdenden tozlar

  

81021000           Molibdenden tozlar

  



810210000000   Molibdenden tozlar

  

810294               Molibden: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar)

  

81029400           Molibden: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar)

  

810294000000   Molibden: işlenmemiş (sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar)

  

810295               Molibdenden çubuk (sinterleme ile elde edilen hariç) profil, sac, şerit, yaprak

  

81029500           Molibdenden çubuk (sinterleme ile elde edilen hariç) profil, sac, şerit, yaprak

  

810295000011   Molibdenden çubuklar

  

810295000012   Molibdenden profiller

  

810295000013   Molibdenden saclar

  

810295000014   Molibdenden şeritler

  

810295000015   Molibdenden yapraklar

  

810296               Molibdenden teller

  

81029600           Molibdenden teller

  

810296000000   Molibdenden teller

  

810297               Molibdenden döküntü ve hurdalar

  

81029700           Molibdenden döküntü ve hurdalar

  

810297001000   Döküntüler; molibden

  

810297009000   Hurdalar; molibden

  

810299               Molibdenden diğer eşya

  

81029900           Molibdenden diğer eşya

  

810299000011   Molibdenden mamul flamanlar



  

810299000019   Molibdenden diğer eşya

  

8103                   Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810320               Tantal: işlenmemiş (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk dahil) tozlar

  

81032000           Tantal: işlenmemiş (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk dahil) tozlar

  

810320001000   Tantal: işlenmemiş (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk dahil)

  

810320009000   Tantal tozları

  

810330               Tantal döküntü ve hurdaları

  

81033000           Tantal döküntü ve hurdaları

  

810330001000   Tantal döküntüleri

  

810330009000   Tantal hurdaları

  

810390               Tantaldan diğer eşya

  

81039010           Tantaldan çubuk (sinterleme ile elde edilen hariç) profil, sac, şerit, yaprak

  

810390100011   Tantaldan çubuklar

  

810390100012   Tantaldan profiller

  

810390100013   Tantaldan teller

  

810390100014   Tantaldan saclar

  

810390100015   Tantaldan şeritler

  

810390100016   Tantaldan yapraklar

  

81039090           Tantaldan diğer eşya

  

810390900000   Tantaldan diğer eşya

  



8104                   Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810411               Magnezyum: işlenmemiş; magnezyum=>%99, 8

  

81041100           Magnezyum: işlenmemiş; magnezyum=>%99, 8

  

810411000000   Magnezyum: işlenmemiş; magnezyum=>%99, 8

  

810419               Magnezyum: işlenmemiş, diğer

  

81041900           Magnezyum: işlenmemiş, diğer

  

810419000000   Magnezyum: işlenmemiş, diğer

  

810420               Magnezyum döküntü ve hurdaları

  

81042000           Magnezyum döküntü ve hurdaları

  

810420000011   Mağnezyum döküntüleri

  

810420000012   Mağnezyum hurdaları

  

810430               Mağnezyum: kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar

  

81043000           Mağnezyum: kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar

  

810430000000   Mağnezyum: kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar

  

810490               Magnezyumdan çubuk, profil vs. diğer eşya

  

81049000           Magnezyumdan çubuk, profil vs. diğer eşya

  

810490000011   Magnezyum çubuklar

  

810490000012   Magnezyum profiller

  

810490000013   Magnezyum teller

  

810490000019   Magnezyumdan diğer eşya

  

8105                   Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya (döküntü

ve hurdalar dahil)



  

810520               Kobalt matları ve diğer ara ürünü, işlenmemiş kobalt, tozları

  

81052000           Kobalt matları ve diğer ara ürünü, işlenmemiş kobalt, tozları

  

810520000011   Kobalt: işlenmemiş

  

810520000012   Kobalt tozları

  

810520000019   Kobalt matları ve metalurjisinin diğer ara ürünleri

  

810530               Kobalt döküntü ve hurdaları

  

81053000           Kobalt döküntü ve hurdaları

  

810530000011   Kobalt döküntüleri

  

810530000012   Kobalt hurdaları

  

810590               Kobalttan diğer eşya

  

81059000           Kobalttan diğer eşya

  

810590000000   Kobalttan diğer eşya

  

8106                   Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810600               Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü, hurda dahil)

  

81060010           İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar

  

810600100011   Bizmut: işlemnemiş

  

810600100012   Bizmut döküntüleri

  

810600100013   Bizmut hurdaları

  

810600100014   Bizmut tozları

  

81060090           Bizmuttan diğer eşya

  



810600900000   Bizmuttan diğer eşya

  

8107                   Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810720               İşlenmemiş kadmiyum ve tozları

  

81072000           İşlenmemiş kadmiyum ve tozları

  

810720000011   Kadmiyum: işlenmemiş

  

810720000012   Kadmiyum tozları

  

810730               Kadmiyum döküntü ve hurdaları

  

81073000           Kadmiyum döküntü ve hurdaları

  

810730000011   Kadmiyum döküntüleri

  

810730000012   Kadmiyum hurdaları

  

810790               Kadmiyumdan diğer eşya

  

81079000           Kadmiyumdan diğer eşya

  

810790000000   Kadmiyumdan diğer eşya

  

8108                   Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810820               İşlenmemiş titanyum ve tozları

  

81082000           İşlenmemiş titanyum ve tozları

  

810820000011   Titanyum; işlenmemiş

  

810820000012   Titanyum tozları

  

810830               Titanyum döküntü ve hurdaları

  

81083000           Titanyum döküntü ve hurdaları

  

810830000011   Titanyum döküntüleri



  

810830000012   Titanyum hurdaları

  

810890               Titanyumdan diğer eşya

  

81089030           Titanyumdan çubuklar, profiller ve teller

  

810890300000   Titanyumdan çubuklar, profiller ve teller

  

81089050           Titanyumdan saclar, şeritler ve yapraklar

  

810890500000   Titanyumdan saclar, şeritler ve yapraklar

  

81089060           Titanyumdan ince ve kalın borular

  

810890600000   Titanyumdan ince ve kalın borular

  

81089090           Titanyumdan diğer eşya

  

810890900000   Titanyumdan diğer eşya

  

8109                   Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

810920               İşlenmemiş zirkonyum ve tozlar

  

81092000           İşlenmemiş zirkonyum ve tozlar

  

810920000011   Zirkonyum; işlenmemiş

  

810920000012   Zirkonyum tozları

  

810930               Zirkonyum döküntü ve hurdaları

  

81093000           Zirkonyum döküntü ve hurdaları

  

810930000011   Zirkonyum döküntüleri

  

810930000012   Zirkonyum hurdaları

  

810990               Zirkonyumdan diğer eşya

  



81099000           Zirkonyumdan diğer eşya

  

810990000000   Zirkonyumdan diğer eşya

  

8110                   Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

811010               İşlenmemiş antimon ve tozları

  

81101000           İşlenmemiş antimon ve tozları

  

811010000011   Antimon; işlenmemiş

  

811010000012   Antimon tozları

  

811020               Antimon döküntü ve hurdaları

  

81102000           Antimon döküntü ve hurdaları

  

811020000011   Antimon döküntüleri

  

811020000012   Antimon hurdaları

  

811090               Antimondan diğer eşya

  

81109000           Antimondan diğer eşya

  

811090000000   Antimondan diğer eşya

  

8111                   Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

811100               Manganez ve manganezden eşya

  

81110011           İşlenmemiş manganez ve tozları

  

811100110011   Manganez; işlenmemiş

  

811100110012   Manganez tozları

  

81110019           Manganez döküntü ve hurdaları

  

811100190011   Manganez döküntüleri



  

811100190012   Manganez hurdaları

  

81110090           Manganezden diğer eşya

  

811100900000   Manganezden diğer eşya

  

8112                   Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum, indiyum, niobyum, renyum,

talyum (döküntü ve hurdalar dahil)

  

811212               İşlenmemiş berilyum ve tozları

  

81121200           İşlenmemiş berilyum ve tozları

  

811212000011   Berilyum; işlenmemiş

  

811212000012   Berilyum tozları

  

811213               Berilyun döküntü ve hurdaları

  

81121300           Berilyun döküntü ve hurdaları

  

811213000011   Berilyum döküntüleri

  

811213000012   Berilyum hurdaları

  

811219               Berilyumdan diğer eşya

  

81121900           Berilyumdan diğer eşya

  

811219000011   Berilyum; işlenmiş

  

811219000012   Berilyumdan eşya

  

811219000019   Berilyumdan diğer eşya

  

811221               İşlenmemiş krom ve tozları

  

81122110           Krom alaşımları nikel>% 10 ağırlık

  

811221100000   Krom alaşımları nikel>% 10 ağırlık



  

81122190           İşlenmemiş krom ve tozları

  

811221900011   Krom; işlenmemiş

  

811221900012   Krom tozları

  

811222               Krom döküntü ve hurdaları

  

81122200           Krom döküntü ve hurdaları

  

811222000011   Krom döküntüleri

  

811222000012   Krom hurdaları

  

811229               Kromdan diğer eşya

  

81122900           Kromdan diğer eşya

  

811229000000   Kromdan diğer eşya

  

811251               İşlenmemiş talyum ve tozları

  

81125100           İşlenmemiş talyum ve tozları

  

811251000011   Talyum; işlenmemiş

  

811251000012   Talyum tozları

  

811252               Talyum döküntü ve hurdaları

  

81125200           Talyum döküntü ve hurdaları

  

811252000011   Talyum döküntüleri

  

811252000012   Talyum hurdaları

  

811259               Talyumdan diğer eşya

  

81125900           Talyumdan diğer eşya

  



811259000000   Talyumdan diğer eşya

  

811292               İşlenmemiş galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, renyum döküntü, hurda, ve tozları

  

81129210           Hafniyum (seltiyum); döküntü, hurda ve tozları

  

811292100011   Hafniyum: işlenmemiş

  

811292100012   Hafniyum döküntüleri

  

811292100013   Hafniyum hurdaları

  

811292100014   Hafniyum tozları

  

81129221           Niobyum; renyum; galyum; indiyum; vanadyum; germanyum döküntü ve hurdaları

  

811292210011   Niobyum döküntüleri

  

811292210012   Niobyum hurdaları

  

811292210013   Renyum döküntüleri

  

811292210014   Renyum hurdaları

  

811292210015   Galyum döküntüleri

  

811292210016   Galyum hurdaları

  

811292210017   İndiyum döküntüleri

  

811292210018   İndiyum hurdaları

  

811292210021   Vanadyum döküntüleri

  

811292210022   Vanadyum hurdaları

  

811292210023   Germanyum döküntüleri

  

811292210024   Germanyum hurdaları

  

81129231           Niobyum (kolombiyum) renyum



  

811292310011   Niobyum: işlenmemiş

  

811292310012   Niobyum tozları

  

811292310013   Renyum: işlenmemiş

  

811292310014   Renyum tozları

  

81129281           İndiyum

  

811292810011   İndiyum: işlenmemiş

  

811292810012   İndiyum tozları

  

81129289           Galyum

  

811292890011   Galyum: işlenmemiş

  

811292890012   Galyum tozları

  

81129291           Vanadyum

  

811292910011   Vanadyum: işlenmemiş

  

811292910012   Vanadyum tozları

  

81129295           Germanyum

  

811292950011   Germanyum: işlenmemiş

  

811292950012   Germanyum tozları

  

811299               Hafniyum; germanyum; niobyum; renyum; galyum, indiyum; vanadyum

  

81129920           Hafniyum; germanyum

  

811299200011   Hafniyum (seltiyum)

  

811299200012   Germanyum

  



81129930           Nniobyum; renyum

  

811299300000   Niobyum; renyum

  

81129970           Galyum, indiyum; vanadyum

  

811299700000   Galyum, indiyum; vanadyum

  

8113                   Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil)

  

811300               Sermetler, sermetlerden eşya

  

81130020           İşlenmemiş; sermet ve sermetten eşya

  

811300200000   Sermet ve sermetten eşya; işlenmemiş

  

81130040           Sermet döküntü ve hurdaları

  

811300400011   Sermet döküntüleri

  

811300400012   Sermet hurdaları

  

81130090           Sermet ve sermetten diğer eşya

  

811300900000   Sermet ve sermetten diğer eşya

  

82                       Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam

ve parçaları

  

8201                   Tarımda, ormancılıkta, bahçecilikte kullanılan el aletleri (bel, kürek, kazma, bağcı bıçakları,

budama makası vb eşya)

  

820110               Beller ve kürekler

  

82011000           Beller ve kürekler

  

820110000011   Beller

  

820110000012   Kürekler

  

820130               Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı



  

82013000           Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı

  

820130000011   Kazmalar

  

820130000012   Tırmıklar

  

820130000019   Külünkler, çapalar ve kazayağı

  

820140               Baltalar, bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri

  

82014000           Baltalar, bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri

  

820140000011   Baltalar

  

820140000019   Bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri

  

820150               Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve makaslar

  

82015000           Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve makaslar

  

820150000011   Bağ ve bahçıvan makasları

  

820150000019   Diğer budama makasları

  

820160               Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar

  

82016000           Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar

  

820160000000   Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar

  

820190               Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri

  

82019000           Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri

  

820190001000   Orak

  

820190002000   Tırpan

  

820190009011   Hayvan kırkmaya mahsus makaslar

  



820190009012   Yabalar

  

820190009018   Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri

  

8202                   EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz testere ağızları dahil)

  

820210               El testereleri

  

82021000           El testereleri

  

820210000011   Sırtlı testereler

  

820210000019   Diğer el testereleri

  

820220               Şerit halinde testere ağızları

  

82022000           Şerit halinde testere ağızları

  

820220000000   Şerit halinde testere ağızları

  

820231               İş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları

  

82023100           İş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları

  

820231000000   İş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları

  

820239               İş gören kısmı diğer maddelerden olan dairevi testere ağızları

  

82023900           İş gören kısmı diğer maddelerden olan dairevi testere ağızları

  

820239000000   İş gören kısmı diğer maddelerden olan dairevi testere ağızları

  

820240               Zincir halinde olan testere ağızları

  

82024000           Zincir halinde olan testere ağızları

  

820240000000   Zincir halinde olan testere ağızları

  

820291               Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

  

82029100           Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)



  

820291000000   Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

  

820299               Metal işlemeye mahsus olanlar-iş gören kısmı çelikten

  

82029920           Diğer testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

  

820299200000   Diğer testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

  

82029980           Diğer testere ağızları

  

820299800000   Diğer testere ağızları

  

8203                   Eğe, törpü, pens, kerpeten, cımbız, tenekeci makası, boru kesici, cıvata kesiciler zımba vb.

  

820310               Eğeler, törpüler vb. aletler

  

82031000           Eğeler, törpüler vb. aletler

  

820310001000   Metal işlerinde kullanılan eğeler

  

820310009011   Metal işleri dışında kullanılan törpüler

  

820310009012   Metal işleri dışında kullanılan eğeli törpüler

  

820310009019   Metal işleri dışında kullanılan törpü benzeri aletler

  

820320               Pensler, kerpetenler, cımbızlar vb. aletler

  

82032000           Pensler (kesici ağızlıları dahil), kerpetenler, cımbızlar ve benzeri aletler

  

820320000011   Pensler

  

820320000012   Kerpetenler

  

820320000019   Cımbızlar ve benzeri aletler; kesici ağızlıları dahil

  

820330               Tenekeci makasları vb. aletler

  

82033000           Tenekeci makasları vb. aletler

  



820330000000   Tenekeci makasları vb. aletler

  

820340               Boru kesiciler, cıvata kesiciler, zımbalar vb. aletler

  

82034000           Boru kesiciler, cıvata kesiciler, zımbalar vb. aletler

  

820340000011   Zımbalar

  

820340000019   Boru, cıvata kesicileri vb. aletler

  

8204                   Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları, lokma anahtarlar (değişebilir sıkıştırma soketleri)

  

820411               Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; sabit ağızlı

  

82041100           Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; sabit ağızlı

  

820411000000   Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; sabit ağızlı

  

820412               Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; ayarlanabilir ağızlı

  

82041200           Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; ayarlanabilir ağızlı

  

820412000000   Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; ayarlanabilir ağızlı

  

820420               Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri

  

82042000           Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri

  

820420000000   Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri

  

8205                   Diğer el aletleri (camcı elması, kaynak lambası, mengene, örs, portatif demirci ocakları,

bileğiler vb.)

  

820510               Delme, diş/yiv açma aletleri

  

82051000           Delme, diş/yiv açma aletleri

  

820510000011   Matkaplar

  

820510000012   Diş/yiv açma aletleri

  



820510000019   Diğer delme, diş/yiv açma aletleri

  

820520               Çekiçler ve balyozlar

  

82052000           Çekiçler ve balyozlar

  

820520000011   Çekiçler

  

820520000012   Balyozlar

  

820530               Rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemek için kesici aletler

  

82053000           Rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemek için kesici aletler

  

820530000000   Rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemek için kesici aletler

  

820540               Tornavidalar

  

82054000           Tornavidalar

  

820540000000   Tornavidalar

  

820551               Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri

  

82055100           Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri

  

820551000000   Ev işlerinde kullanılan diğer aletler

  

820559               Diğer el aletleri

  

82055910           Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler

  

820559100000   Duvarcı, dökümcü, çimentocu, alçı işçisi ve ressamlar için aletler

  

82055980           - Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil); ev işleri dışında kullanılanlar

  

820559800011   Gres tabancaları

  

820559800012   Patlama kartuşu yardımıyla çalışan takoz, kama vs. yi tesbit etmeye veya perçinlemeye

mahsus aletler (tabancalar)

  



820559800019   Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil)

  

820560               Kaynak lambaları

  

82056000           Kaynak lambaları

  

820560000000   Kaynak lambaları

  

820570               Mengeneler, vida mengeneleri vb.

  

82057000           Mengeneler, vida mengeneleri vb.

  

820570000000   Mengeneler, vida mengeneleri vb.

  

820590               Takım halinde el aletleri

  

82059010           Örsler, portatif demirci ocakları, el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler

  

820590100000   Örsler, portatif demirci ocakları, el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler

  

82059090           Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen

takım halinde eşya

  

820590900000   Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen

takım halinde eşya

  

8206                   Testere, mengene vb. el aletlerinden oluşturulan alet takımları

  

820600               Testere, mengene vb. el aletlerinden oluşturulan alet takımları

  

82060000           Testere, mengene vb. el aletlerinden oluşturulan alet takımları

  

820600000000   Testere, mengene vb. el aletlerinden oluşturulan alet takımları

  

8207                   El aletlerinin veya makineli aletlerin değişebilir parçaları

  

820713               İş gören kısımları sermetlerden kaya delme/sondaj aletleri

  

82071300           Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; iş gören kısımları sermetlerden olanlar

  

820713000000   Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; iş gören kısımları sermetlerden olanlar



  

820719               İş gören kısımları diğer maddelerden kaya delme/sondaj aletleri

  

82071910           Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; iş gören kısımları elmas veya aglomere

edilmiş elmastan olanlar

  

820719100000   Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; iş gören kısımları elmas veya aglomere

edilmiş elmastan olanlar

  

82071990           İş gören kısmı diğer maddelerden kaya delme/sondaj aletleri

  

820719900011   Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; iş gören kısımları adi metallaerden

olanlar

  

820719900019   Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; iş gören kısımları diğerlerinden olanlar

  

820720               Metallerin çekilmesi, ekstrüzyonu için hadde ağzı-elmastan

  

82072010           Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler; iş gören

kısımları elmastan veya agl elmastan

  

820720100000   Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler; iş gören

kısımları elmastan veya agl elmastan

  

82072090           Metal haddelerinin iş gören kısımları; diğer metallerden

  

820720900011   Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler; iş gören

kısımları adi metallerden

  

820720900019   Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler; iş gören

kısımları diğer maddelerden

  

820730               Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımba ile delme aletleri

  

82073010           Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri; metal işlemeye mahsus

olanlar

  

820730100000   Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri; metal işlemeye mahsus

olanlar

  

82073090           Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri; diğer maddeleri işlemeye

mahsus olanlar



  

820730900000   Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri; diğer maddeleri işlemeye

mahsus olanlar

  

820740               Vida dişi/yiv açmaya mahsus aletlerin değişebilir kısmı

  

82074010           Set açma aletleri

  

820740101000   Demirden metal işlemeye mahsus set açma aletleri

  

820740109000   Diğer maddelerden metal işlemeye mahsus set açma aletleri

  

82074030           Yiv açma aletleri

  

820740301000   Demirden metal işlemeye mahsus yiv açma aletleri

  

820740309000   Diğer maddelerden metal işlemeye mahsus yiv açma aletleri

  

82074090           Metal dışı maddeleri işlemeye mahsus set/yiv açmaya mahsus aletler

  

820740900000   Metal dışı maddeleri işlemeye mahsus set/yiv açmaya mahsus aletler

  

820750               Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç)

  

82075010           Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç); işgören kısımları elmastan

veya aglomere edilmiş elmastan

  

820750100000   Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç); işgören kısımları elmastan

veya aglomere edilmiş elmastan

  

82075030           Duvarcılığa mahsus matkaplar; iş gören kısımları diğer maddelerden

  

820750300000   Duvarcılığa mahsus matkaplar; iş gören kısımları diğer maddelerden

  

82075050           Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları sermetlerden

  

820750500000   Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları sermetlerden

  

82075060           Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden

  

820750600000   Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden



  

82075070           Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları diğer maddelerden

  

820750700000   Delmeye mahsus aletler; metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları diğer maddelerden

  

82075090           Delmeye mahsus aletler; diğer amaçlar için

  

820750900000   Delmeye mahsus aletler; diğer amaçlar için

  

820760               Raybalama/delik işleme, genişletme aletleri

  

82076010           Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler; iş gören kısımları elmastan veya

aglomere edilmiş elmastan olanlar

  

820760100000   Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler; iş gören kısımları elmastan veya

aglomere edilmiş elmastan olanlar

  

82076030           Metal işlemeye mahsus raybaların diğer maddelerden iş gören kısımları

  

820760300011   Metallerin raybalanmasına mahsus aletler; iş gören kısımları adi metallerden

  

820760300019   Metallerin raybalanmasına mahsus aletler; iş gören kısımları diğer maddelerden

  

82076050           Diğer maddelerin raybalanmasına mahsus aletler

  

820760500000   Diğer maddelerin raybalanmasına mahsus aletler

  

82076070           Metal işlemeye mahsus diğer metallerden delik genişletme aletleri

  

820760700011   Metal işlemeye mahsus adi metallerden delik genişletme aletleri

  

820760700019   Metal işlemeye mahsus diğer maddelerden delik genişletme aletleri

  

82076090           Diğer delik genişletme aletleri

  

820760900000   Diğer delik genişletme aletleri

  

820770               Frezeleme aletleri

  

82077010           Metal işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları sermetlerden olan

  



820770100000   Metal işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları sermetlerden olan

  

82077031           Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları diğer metallerden

  

820770310011   Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları adi metalden

  

820770310012   Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları elmastan

  

820770310019   Metal işlemeye mahsus parmak frezeler; iş gören kısımları diğer maddelerden

  

82077037           Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus adi metal, elmas ve diğer

maddelerden iş gören kısımları

  

820770370011   Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus adi metalden iş gören kısımları

  

820770370012   Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus elmastan veya aglomere edilmiş

elmastan iş gören kısımları

  

820770370019   Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus diğer maddelerden iş gören

kısımları

  

82077090           Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler

  

820770900011   Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları adi metallerden

  

820770900012   Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları elmastan

  

820770900013   Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları semetlerden

  

820770900019   Diğer maddeleri işlemeye mahsus frezeler; iş gören kısımları diğer maddelerden

  

820780               Tornalama aletleri

  

82078011           Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları sermelerden

  

820780110000   Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları sermelerden

  

82078019           Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları diğer maddelerden

  

820780190011   Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları adi metallerden

  



820780190019   Metal işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları diğer metallerden

  

82078090           Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri

  

820780900011   Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları adi metallerden

  

820780900012   Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları elmastan

  

820780900013   Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları semetlerden

  

820780900019   Diğer maddeleri işlemeye mahsus tornalama aletleri; iş gören kısımları diğer maddelerden

  

820790               El aletleri-makineli aletler;değişebilen aletleri, diğer

  

82079010           İş gören kısımları elmastan değişebilir aletler

  

820790100000   İş gören kısımları elmastan değişebilir aletler

  

82079030           İş gören kısımları diğer maddelerden tornavida uçları

  

820790300000   İş gören kısımları diğer maddelerden tornavida uçları

  

82079050           İş gören kısımları diğer maddelerden diş açma aletleri

  

820790500000   İş gören kısımları diğer maddelerden diş açma aletleri

  

82079071           İş gören kısımları sermetlerden metal işlemeye mahsus değişebilir diğer aletler

  

820790710000   İş gören kısımları sermetlerden metal işlemeye mahsus değişebilir diğer aletler

  

82079078           İş gören kısımları sermetlerden diğ.madde.işlemeye mahsus değişebilir aletler

  

820790780000   İş gören kısımları sermetlerden diğ.madde.işlemeye mahsus değişebilir aletler

  

82079091           İş gören kısımları diğer maddelerden metal işlemeye mahsus değişebilir aletler

  

820790910000   İş gören kısımları diğer maddelerden metal işlemeye mahsus değişebilir aletler

  

82079099           İş gören kısımla. diğ.maddelerden diğ.maddeleri işle.mahsus değişebilir aletler

  

820790990000   İş gören kısımla. diğ.maddelerden diğ.maddeleri işle.mahsus değişebilir aletler



  

8208                   Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820810               Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

82081000           Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820810000000   Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820820               Ağaç işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

82082000           Ağaç işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820820000000   Ağaç işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820830               Gıda sanayinde kullanılan makine-cihazların ağızları

  

82083000           Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus bıçaklar ve kesici

ağızlar

  

820830000000   Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus bıçaklar ve kesici

ağızlar

  

820840               Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılan makinelere mahsus olanlar

  

82084000           Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılan makinelere mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820840000000   Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılan makinelere mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820890               Makine ve cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar

  

82089000           Makine ve cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar

  

820890000011   Kağıt kesmeye mahsus bıçaklar, kesici ağızlar

  

820890000019   Diğer makine ve cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar

  

8209                   Aletler için monte edilmemiş levha, çubuk, uç vb (sermetlerden)

  

820900               Aletler için monte edilmemiş levha, çubuk, uç vb.. (sermetlerden)

  



82090020           Aletler için monte edilmemiş levhalar, uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden)

  

820900200000   Aletler için monte edilmemiş levhalar, uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden)

  

82090080           Aletler için monte edilmemiş çubuklar; uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden)

  

820900800000   Aletler için monte edilmemiş çubuklar; uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden)

  

8210                   Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı <= 10 kg olan

elle işleyen mekanik aletler

  

821000               Yiyecek/içecek hazırlamada kullanılan elle işleyen mekanik cihazlar (ağırlık;10 kg./az)

  

82100000           Yiyecek/içecek hazırlamada kullanılan elle işleyen mekanik cihazlar (ağırlık;10 kg./az)

  

821000000011   Et kıyma makinaları; ağırlık=<10 kg, elle işleyen

  

821000000012   Sebze ve meyveleri dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler; ağırlık=<10

kg, elle işleyen

  

821000000013   Sebzeleri püre haline getirme aletleri; ağırlık =<10 kg, elle işleyen

  

821000000014   Kahve ve baharat değirmenleri; ağırlık =<10 kg, elle işleyen

  

821000000015   Ekmek dilme aletleri; ağırlık =< 10 kg, elle işleyen

  

821000000016   Mikser; ağırlık =< 10 kg, elle işleyen

  

821000000017   Dondurma yapmaya mahsus aletler; ağırlık=< 10 kg, elle işleyen

  

821000000019   Yiyecek, içecek hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, elle işleyen diğer mekanik

aletler; ağırlık=<10 kg.

  

8211                   Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın)

  

821110               Takım halinde bıçaklar; makinelere mahsus olanlar hariç

  

82111000           Takım halinde bıçaklar; makinelere mahsus olanlar hariç

  

821110000011   Takım halinde sofra ve mutfak bıçakları

  



821110000012   Takım halinde maket bıçakları

  

821110000019   Takım halinde diğer bıçaklar; makinelere mahsus olanlar hariç

  

821191               Sabit ağızlı sofra bıçakları

  

82119100           Sabit ağızlı sofra bıçakları

  

821191000000   Sabit ağızlı sofra bıçakları

  

821192               Sabit ağızlı diğer bıçaklar

  

82119200           Sabit ağızlı diğer bıçaklar

  

821192000000   Sabit ağızlı diğer bıçaklar

  

821193               Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar

  

82119300           Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar

  

821193000010   Maket bıçakları

  

821193000090   Sabit ağızlı bıçakların haricindeki diğer bıçaklar; maket bıçakları HARİÇ

  

821194               Bıçak ağızları

  

82119400           Bıçak ağızları

  

821194000000   Bıçak ağızları

  

821195               Adi metallerden saplar

  

82119500           Adi metallerden saplar

  

821195000000   Adi metallerden saplar

  

8212                   Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil)

  

821210               Usturalar, traş makineleri

  

82121010           Traş makineleri (bıçakları değiştirilemeyen)



  

821210100000   Traş makineleri (bıçakları değiştirilemeyen)

  

82121090           Traş makineleri ve usturalar olanlar

  

821210901011   Emniyetli traş makineleri

  

821210901019   Diğer traş makineleri

  

821210902011   Düz usturalar

  

821210902019   Diğer usturalar

  

821220               Traş makinelerinin bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil)

  

82122000           Traş makinelerinin bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil)

  

821220001011   Emniyetli traş bıçakları

  

821220001019   Diğer traş bıçakları

  

821220002000   Traş bıçağı taslakları

  

821290               Ustura, traş makineleri ve traş bıçaklarının diğer aksam ve parçaları

  

82129000           Ustura, traş makineleri ve traş bıçaklarının diğer aksam ve parçaları

  

821290000000   Ustura, traş makineleri ve traş bıçaklarının diğer aksam ve parçaları

  

8213                   Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları

  

821300               Makaslar, terzi makasları vb. makaslar vb. ağızları

  

82130000           Makaslar, terzi makasları vb. makaslar vb. ağızları

  

821300001011   Terzi makasları

  

821300001012   Kuaför makasları

  

821300001013   Tırnak makasları

  



821300001019   Diğer makaslar

  

821300002000   Makas ağızları

  

8214                   Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar, satırlar, bıçaklar,

manikür ve pedikür takımları)

  

821410               Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalem traşlar

  

82141000           Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalem traşlar

  

821410000011   Kalemtıraş bıçakları

  

821410000012   kalem traşlar

  

821410000019   Kağıt bıçakları, zarf açacakları ve yazı kazıma bıçakları

  

821420               Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

  

82142000           Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

  

821420000000   Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

  

821490               Diğer bıçakçı eşyası (saç kesme, hayvan kırkma, kasap aletleri)

  

82149000           Diğer bıçakçı eşyası (saç kesme, hayvan kırkma, kasap aletleri)

  

821490001111   Saç kesme makineleri

  

821490001112   Hayvan kırkma makineleri

  

821490001200   Saç kesme ve hayvan kırkma makinelerinin kesici ağızları

  

821490001500   Saç kesme ve hayvan kırkma makinelerinin adi metallerden sapları

  

821490009011   Diğer bıçakçı eşyasına ait adi metallerden saplar

  

821490009019   Diğer bıçakçı eşyası

  

8215                   Sofra ve mutfak eşyası (kaşık, çatal, kepçe, spatula vb.)

  



821510               Takım halinde mutfak ve sofra eşyası; en az biri gümüş veya altın kaplı

  

82151020           Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış takım halinde

  

821510200011   Mutfak/sofra eşyası; altın/gümüş kaplamalı takım halinde

  

821510200019   Mutfak/sofra eşyası; diğer kıymetli metallerle kaplamalı takım halinde

  

82151030           Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı

  

821510300000   Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı

  

82151080           Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı)

  

821510800000   Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde (en az biri kıymetli metalle kaplı)

  

821520               Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde

  

82152010           Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde

  

821520100000   Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten takım halinde

  

82152090           Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde

  

821520900000   Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde

  

821591               Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış

  

82159100           Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış

  

821591001000   Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış, sapları adi metalden

  

821591009011   Mutfak/sofra eşyası; altın ve gümüşle kaplamalı

  

821591009019   Mutfak ve sofra eşyası; diğer kıymetli metallerle kaplanmış

  

821599               Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden

  

82159910           Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten

  

821599101000   Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten (sapları adi metallerden olan)



  

821599109000   Mutfak/sofra eşyası; paslanmaz çelikten;diğer

  

82159990           Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden

  

821599901000   Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden (sapları adi metallerden olan)

  

821599909000   Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden;diğer

  

83                       Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.)

  

8301                   Adi metallerden kilit, sürgü ve asma kilit (anahtarlı, şifreli veya elektrikli) ve bunların adi

metallerden anahtarları

  

830110               Asma kilitler

  

83011000           Asma kilitler

  

830110000011   Şifreli asma kilitler

  

830110000019   Diğer asma kilitler

  

830120               Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler

  

83012000           Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler

  

830120000000   Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler

  

830130               Mobilyalar için kullanılan türden kilitler

  

83013000           Mobilyalar için kullanılan türden kilitler

  

830130000000   Mobilyalar için kullanılan türden kilitler

  

830140               Diğer kilitler, sürgüler

  

83014011           Silindirli kapı kilitleri

  

830140110000   Silindirli kapı kilitleri

  

83014019           Diğer kapı kilitleri



  

830140190011   Kapı kilitleri; adi metallerden, soğuk hava depolarına mahsus

  

830140190019   Kapı kilitleri; adi metallerden, soğuk hava depolarına mahsus olanlar HARİÇ

  

83014090           Diğer kilitler; sürgüler

  

830140900011   Kasalar için şifreli kilitler

  

830140900012   Diğer şifreli kilitler

  

830140900019   Diğer kilitler

  

830140900021   Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri

  

830140900029   Diğer sürgüler, anahtarlar vb.

  

830150               Kilidi olan, mesnetli/mesnetsiz fermuarlar

  

83015000           Kilidi olan, mesnetli/mesnetsiz fermuarlar

  

830150000000   Kilidi olan, mesnetli/mesnetsiz fermuarlar

  

830160               Kilit, sürgü, anahtar vb.nin aksam ve parçaları

  

83016000           Kilit, sürgü, anahtar vb.nin aksam ve parçaları

  

830160000000   Kilit, sürgü, anahtar vb.nin aksam ve parçaları

  

830170               Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar

  

83017000           Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar

  

830170000000   Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar

  

8302                   Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya (mobilya, kapı, pencere, bavul, askılık vb için)

  

830210               Menteşeler

  

83021000           Menteşeler

  



830210000011   Menteşeler; adi metallerden, soğuk hava depolarına mahsus

  

830210000019   Menteşeler; adi metallerden, soğuk hava depolarına mahsus olanlar HARİÇ

  

830220               Masa, karyola vs. ayaklarına takılan küçük tekerlekler

  

83022000           Masa, karyola vs. ayaklarına takılan küçük tekerlekler

  

830220000000   Masa, karyola vs. ayaklarına takılan küçük tekerlekler

  

830230               Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

83023000           Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830230000000   Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830241               Binalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

83024110           Kapılar için diğer donanım eşyası

  

830241100011   Soğuk hava depolarının kapılarına mahsus adi metallerden diğer donanım, tertibat vb eşya

  

830241100019   Binalar için adi metallerden diğer donanım, tertibat vb eşya

  

83024150           Pencere ve Fransız pencereleri için diğer donanım eşyası

  

830241500000   Pencere ve Fransız pencereleri için diğer donanım eşyası

  

83024190           Binalar için diğer donanım eşyası

  

830241900000   Binalar için diğer donanım eşyası

  

830242               Mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

83024200           Mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830242000000   Mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830249               Diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

83024900           Diğer donanım, tertibat vb. eşya



  

830249000000   Diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830250               Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

  

83025000           Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

  

830250000000   Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

  

830260               Otomatik kapı kapayıcıları

  

83026000           Otomatik kapı kapayıcıları

  

830260000000   Otomatik kapı kapayıcıları

  

8303                   Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmeceler,

kutular vb eşya

  

830300               Adi metallerden kasalar, emniyetli çekmece, kutu vb. eşya

  

83030040           Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler

  

830300400000   Kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler

  

83030090           Emniyetli çekmeceler, kutular vb. eşya

  

830300900011   Emniyetli çekmeceler ve kutular(adi metallerden)

  

830300900012   Telefon kumbaraları(adi metallerden)

  

830300900019   Diğer emniyetli eşyalar(adi metallerden)

  

8304                   Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kalem kutuları vb

büro eşyası

  

830400               Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları vs.

  

83040000           Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları vs.

  

830400001011   Bakır ve kurşundan dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları

  



830400001019   Bakır ve kurşundan kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları vb. büro eşyası

  

830400002011   Nikelden dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları

  

830400002019   Nikelden kağıtlıklar, kalem kutuları,kaşe askılıkları vb. büro eşyası

  

830400009011   Diğer adi metallerden dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları

  

830400009019   Diğer adi metallerdenkağıtlıklar, kalem kutuları,kaşe askılıkları vb. büro eşyası

  

8305                   Adi metallerden bürolarda, döşemecilikte ve ambalaj işlerinde kullanılan malzeme (dosya

için mekanizmalar vb.)

  

830510               Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar

  

83051000           Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar

  

830510000000   Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar

  

830520               Şerit halinde zımba telleri

  

83052000           Şerit halinde zımba telleri

  

830520001000   Bürolarda kullanılan şerit halinde zımba telleri

  

830520002100   Döşeme ve ambalaj işleri için demir/çelikten şerit halinde zımba telleri

  

830520002500   Döşeme ve ambalaj işleri için bakırdan şerit halinde zımba telleri

  

830590               Kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri vb. büro eşyası

  

83059000           Kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri,endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları vb. büro

eşyası(aksam+parçalar dahil)

  

830590000000   Kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri,endeks kartekslerine mahsus işaret maşaları vb. büro

eşyası(aksam+parçalar dahil)

  

8306                   Adi metalden elektrikli olmayan zil, çan, gong, heykelcikler, süs eşyası, çerçeve, ayna vb.

  

830610               Adi metallerden, çanlar, gonglar vb.

  



83061000           Adi metallerden, çanlar, gonglar vb.

  

830610000011   Adi metallerden elektrikli olmayan ziller

  

830610000012   Adi metallerden elektrikli olmayan çanlar

  

830610000013   Adi metallerden elektrikli olmayan gonglar

  

830610000014   Adi metallerden elektrikli olmaya kampanalar

  

830610000019   Adi metallerden elektrikli olmayan çıngırak vb. eşya

  

830610000025   Adi metallerden zil, çan, gong, kampana vb. aksam ve parçaları

  

830621               Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

83062100           Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

830621000000   Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

830629               Diğer heykelcikler-süs eşyası;adi metallerden

  

83062900           Kıymetli metallerle kaplanmamış heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

830629001000   Demir veya çelikten ve aluminyumdan heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

830629003000   Kurşundan ve bakırdan heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

830629009000   Diğer adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

830630               Adi metallerden fotoğraf, resim vb. için çerçeveler; aynalar

  

83063000           Adi metallerden fotoğraf, resim vb. için çerçeveler; aynalar

  

830630000000   Adi metallerden fotoğraf, resim vb. için çerçeveler; aynalar

  

8307                   Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun

olmasın)

  

830710               Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular

  



83071000           Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular

  

830710000011   Demir/çelikten metal körükler

  

830710000012   Çelikten hava kanalı; boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun olmasın

  

830710000018   Demir veya çelikten eğilip bükülebilen borular; boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun

olmasın

  

830790               Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular

  

83079000           Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular

  

830790000011   Diğer adi metallerden metal körükler

  

830790000012   Diğer adi metallerden bağlantı fişli gaz hortumı ve gaz bağlantı armatürleri

  

830790000013   Alüminyumdan hava kanalı; izoleli olsun olmasın

  

830790000018   Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular; boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun

olmasın

  

8308                   Adi metallerden fermuar, toka, kopça, kapsül, perçin, boncuk, pul vb.

  

830810               Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri

  

83081000           Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri

  

830810000011   Adi metallerden kopçalar (çengelli olanlar dahil)

  

830810000012   Adi metallerden bağ deliği kapsülleri

  

830820               Adi metallerden boru şeklinde/yarık saplı perçinler

  

83082000           Adi metallerden boru şeklinde/yarık saplı perçinler

  

830820000000   Adi metallerden boru şeklinde/yarık saplı perçinler

  

830890               Adi metallerden giyim eşyası, ayakkabı, el çantası vb. için diğer teferruat

  

83089000           Adi metallerden giyim eşyası, ayakkabı, el çantası vb. için diğer teferruat



  

830890001000   Adi metallerden boncuklar ve kesilmiş ince pullar

  

830890009000   Adi metallerden giyim eşyası, ayakkabı, el çantası vb. için kanca, toka, kopça gibi diğer

teferruat

  

8309                   Her türlü tıpalar, şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları,

mühür kurşunları vb.

  

830910               Adi metallerden dişli tıpalar

  

83091000           Adi metallerden dişli tıpalar

  

830910000000   Adi metallerden dişli tıpalar

  

830990               Adi metalden mühür kurşunu, yırtılabilen kapsüller, kapaklar

  

83099010           Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi >Aluminyum kapsüller

  

830990100000   Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi >Aluminyum kapsüller

  

83099090           Adi metallerden mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat

  

830990901000   Demir/çelikten kapsüller

  

830990909100   Adi metallerden dişli kapaklar

  

830990909900   Adi metallerden mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat

  

8310                   Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, adres levhaları ve benzeri levhalar, rakamlar,

harfler ve diğer işaretler

  

831000               Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, rakamlar, harfler vb.

  

83100000           Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar,adres levhaları vb. levhalar,rakamlar,harfler,diğer

işaretler(94.05 hariç)

  

831000000000   Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar,adres levhaları vb. levhalar,rakamlar,harfler,diğer

işaretler(94.05 hariç)

  

8311                   Adi metallerden tel, çubuk, ince boru, levha, elektrot vb. eşya



  

831110               Elektrikli ark kaynağı yapmak için demir/çelikten adi metal kaplı elektrotlar

  

83111000           Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yap- mak için)

  

831110000000   Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yap- mak için)

  

831120               Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

  

83112000           Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

  

831120000000   Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

  

831130               Lehim/kaynak için adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller

  

83113000           Lehim/kaynak için adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller

  

831130000000   Lehim/kaynak için adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller

  

831190               Adi metallerden diğer mamuller, lehim ve kaynak malzemeleri

  

83119000           Adi metallerden diğer mamuller, lehim ve kaynak malzemeleri

  

831190000000   Adi metallerden diğer mamuller, lehim ve kaynak malzemeleri

  

XX                       MUHTELİF MAMUL EŞYA

  

XXI                     SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

  

97                       Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

  

9701                   Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar vb dekoratif

plakalar

  

970110               Tamamen elle yapılmış tablo ve resim

  

97011000           Tamamen elle yapılmış tablo ve resim

  

970110000000   Tamamen elle yapılmış tablo ve resim

  

970190               Tamamen elle yapılmış kolajlar ve dekoratif pano



  

97019000           Tamamen elle yapılmış kolajlar ve dekoratif pano

  

970190001000   Kolaj vb. dekoratif pano (çiçek, çiçek goncaları, ot, yosun vb.)

  

970190002000   Kolaj vb. dekoratif pano (plastik maddelerden yapılmış olan)

  

970190003000   Kolaj vb. dekoratif pano (ahşaptan yapılmış olan)

  

970190004000   Kolaj vb. dekoratif pano (tabii mantardan yapılmış olan)

  

970190005000   Kolaj vb. dekoratif pano (baskılı resim/dekoratif motifli olan)

  

970190006000   Kolaj vb. dekoratif pano (mensucattan yapılmış olan)

  

970190007000   Kolaj vb. dekoratif pano (adi metalden yapılmış olan)

  

970190009000   Kolaj vb. dekoratif pano (diğer maddelerden yapılmış olan)

  

9702                   Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar

  

970200               Orijinal gravür, estamp ve litografya

  

97020000           Orijinal gravür, estamp ve litografya

  

970200000000   Orijinal gravür, estamp ve litografya

  

9703                   Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun)

  

970300               Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

  

97030000           Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

  

970300000000   Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

  

9704                   Kullanılmış-kullanılmamış posta pulları, damga ve harç pulları, matbu posta pulu, diğer

posta pulu vb.

  

970400               Türkiye'de tedavülde bulunmayan damga, posta vb. pul

  

97040000           Türkiye'de tedavülde bulunmayan damga, posta vb. pul



  

970400000000   Türkiye'de tedavülde bulunmayan damga, posta vb. pul

  

9705                   Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik

kolleksiyon ve örnekler

  

970500               Zooloji, botanik, arkeolojik vb. nümizmatik bir değeri bulunan koleksiyon

  

97050000           Zooloji, botanik, arkeolojik vb. nümizmatik bir değeri bulunan koleksiyon

  

970500000000   Zooloji, botanik, arkeolojik vb. nümizmatik bir değeri bulunan koleksiyon

  

9706                   Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

  

970600               Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

  

97060000           Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

  

970600000000   Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

  

99                       Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)

  

9905                   Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya

  

990500               Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya

  

99050000           Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya

  

990500000000   Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya

  

9919                   Evlilik, miras, öğrenci, tabut, insani yardım kuruluşu, malül, sakat, engelli, kişisel, yolcu

beraberi, vb. eşya

  

991900               Evlilik, miras, öğrenci, tabut, insani yardım kuruluşu, malül, sakat, engelli, kişisel, yolcu

beraberi, vb. eşya

  

99190000           Evlilik, miras, öğrenci, tabut, insani yardım kuruluşu, malül, sakat, engelli, kişisel, yolcu

beraberi, vb. eşya

  

991900000011   Evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşya

  



991900000012   Miras yoluyla intikal eden eşya

  

991900000013   Öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait eğitim malzemeleri ve ev eşyası

  

991900000014   Ölü ihtiva eden tabutlar, ölülere ait kül ihtiva eden kaplar ve dekoratif cenaze eşyası

  

991900000015   Kamu kurumları, hayır veya insani yardım kuruluşları tarafından getirilen eşya

  

991900000016   Malül, sakatlar ve diğer engellilerin kullanımına mahsus eşya

  

991900000017   Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya

  

991900000018   Kişisel eşya, yolcu beraberi eşya

  

991900000019   Ticari amaç gütmeyen diğer eşya

  

9930                   Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya (27. fasıl hariç)

  

993024               Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya; gıda

  

99302400           Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya; gıda

  

993024000000   Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya; gıda

  

993099               Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya; gıda hariç (27. fasıl hariç)

  

99309900           Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya; gıda hariç (27. fasıl hariç)

  

993099000000   Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya; gıda hariç (27. fasıl hariç)

  

9931                   Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya (27.fasıl

hariç)

  

993124               Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya; gıda

  

99312400           Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya; gıda

  

993124000000   Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya; gıda

  

993199               Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya; gıda

hariç (27.fasıl hariç)



  

99319900           Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya; gıda

hariç

  

993199000000   Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki ekipman için eşya; gıda

hariç (27.fasıl hariç)

  

94                       Mobilyalar, yatak takımları; aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb;

prefabrik yapılar

  

9401                   Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

  

940110               Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar

  

94011000           Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar

  

940110001000   Sivil hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar (deri kaplanmamış)

  

940110009000   Diğer hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyalar

  

940120               Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar

  

94012000           Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar

  

940120000000   Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar

  

940130               Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler

  

94013000           Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

  

940130000011   Yüksekliği ayarlanabilen ahşap koltuk ve sandalyeler

  

940130000012   Yüksekliği ayarlanabilen adi metallerden koltuk ve sandalyeler

  

940130000019   Yüksekliği ayarlanabilen diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler

  

940140               Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)

  

94014000           Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)

  

940140000000   Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)



  

940151               Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

  

94015100           Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

  

940151000000   Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

  

940159               Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar

  

94015900           Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar

  

940159000000   Roten kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar

  

940161               Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

94016100           Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940161000000   Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940169               Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

94016900           Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940169000000   Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940171               Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

94017100           Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940171000000   Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940179               Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

94017900           Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940179000000   Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940180               Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

94018000           Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  



940180000000   Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940190               Oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları

  

94019010           Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları

  

940190100000   Hava taşıtları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları

  

94019030           Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları

  

940190300000   Diğer oturmaya mahsus ahşap mobilyaların aksam, parçaları

  

94019080           Diğer mobilyaların aksam, parçaları

  

940190800011   Kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçaları

  

940190800019   Diğer mobilyaların aksam; parçaları

  

9402                   Tıpta, cerrahide, dişçilikte, veterinerlikte kullanılan mobilyalar, berber koltuklar vb; bu

eşyaların aksam ve parçaları

  

940210               Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve aksam, parçaları

  

94021000           Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve aksam, parçaları

  

940210000011   Dişçi koltukları

  

940210000019   Berber koltukları vb. koltuklar

  

940210000021   Dişçi ve berber koltuklarının aksam; parçaları

  

940290               Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar

  

94029000           Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar

  

940290000011   Eğme, döndürme, yükseltme ve alçaltmalı mekanik tertibatlı ameliyat masaları

  

940290000012   Ortopedik masalar

  

940290000013   Mekanik tertibatlı karyolalar

  



940290000019   Diğer hareketli mobilya, karyola, koltuk, masa vb.

  

940290000021   Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam; parçalar

  

9403                   Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları

  

940310               Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar

  

94031051           Metalden yazı masaları; yükseklik =< 80 cm.

  

940310510000   Metalden yazı masaları; yükseklik =< 80 cm.

  

94031058           Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yükseklik =< 80 cm.

  

940310580000   Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yükseklik =< 80 cm.

  

94031091           Metalden kapılı, kanatlı/sürgülü dolaplar >80 cm.

  

940310910000   Metalden kapılı, kanatlı/sürgülü dolaplar >80 cm.

  

94031093           Metalden çekmeceli dolaplar, dosya/fiş dolapları >80 cm.

  

940310930000   Metalden çekmeceli dolaplar, dosya/fiş dolapları >80 cm.

  

94031098           Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yükseklik > 80 cm.

  

940310980000   Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yükseklik > 80 cm.

  

940320               Diğer metal mobilyalar

  

94032020           Metalden karyolalar

  

940320200000   Metalden karyolalar

  

94032080           Metalden diğer mobilyalar

  

940320801000   Çinko, demir veya çelikten asma yemek dolapları

  

940320809000   Metalden diğer mobilyalar

  

940330               Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar



  

94033011           Büro için ahşap yazı masaları (yükseklik =< 80 cm)

  

940330110000   Büro için ahşap yazı masaları (yükseklik =< 80 cm)

  

94033019           Büro için ahşap diğer mobilyalar (yükseklik =< 80 cm)

  

940330190000   Büro için ahşap diğer mobilyalar (yükseklik =< 80 cm)

  

94033091           Büro.için ahş.kapılı, kanatlı/sürgülü, çekmece.dolap, dosya, fiş dolap.; yüks.>80cm.

  

940330910000   Büro.için ahş.kapılı, kanatlı/sürgülü, çekmece.dolap, dosya, fiş dolap.; yüks.>80cm.

  

94033099           Bürolar için diğer ahşap mobilyalar; yükseklik>80 cm.

  

940330990000   Bürolar için diğer ahşap mobilyalar; yükseklik>80 cm.

  

940340               Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyalar

  

94034010           Ahşap hazır mutfak üniteleri

  

940340100000   Ahşap hazır mutfak üniteleri

  

94034090           Mutfaklarda kullanılan türden diğer ahşap mobilyalar

  

940340900000   Mutfaklarda kullanılan türden diğer ahşap mobilyalar

  

940350               Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

  

94035000           Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

  

940350000000   Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

  

940360               Diğer ahşap mobilyalar

  

94036010           Yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar

  

940360100000   Yemek odaları ve oturma odaları için ahşap mobilyalar

  

94036030           Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

  



940360300000   Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

  

94036090           Ahşap diğer mobilyalar

  

940360901000   Ahşap asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük dolaplar

  

940360909000   Diğer ahşap mobilyalar

  

940370               Plastik maddelerden diğer mobilyalar

  

94037000           Plastik maddelerden diğer mobilyalar

  

940370000000   Plastik maddelerden diğer mobilyalar

  

940381               Hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar

  

94038100           Hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar

  

940381000000   Hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar

  

940389               Diğer maddelerden diğer mobilyalar

  

94038900           Diğer maddelerden diğer mobilyalar

  

940389000000   Diğer maddelerden diğer mobilyalar

  

940390               Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar

  

94039010           Metalden diğer mobilyaların aksam, parçaları

  

940390100000   Metalden diğer mobilyaların aksam, parçaları

  

94039030           Ahşaptan diğer mobilyaların aksam, parçaları

  

940390300000   Ahşaptan diğer mobilyaların aksam, parçaları

  

94039090           Diğer maddelerden diğer mobilyaların aksam, parçaları

  

940390900000   Diğer maddelerden diğer mobilyaların aksam, parçaları

  

9404                   Şilte mesnetleri, yatak takımı eşyası vb eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri,

yastıklar, puflar vb)



  

940410               Somyalar

  

94041000           Somyalar

  

940410000011   Metal somyalar

  

940410000012   Ahşap somyalar

  

940410000019   Diğer somyalar

  

940421               Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar

  

94042110           Gözenekli kauçuktan şilteler

  

940421100000   Gözenekli kauçuktan şilteler

  

94042190           Plastik maddelerden şilteler

  

940421900000   Plastik maddelerden şilteler

  

940429               Diğer maddelerden yataklar

  

94042910           Metal yaylı şilteler

  

940429100000   Metal yaylı şilteler

  

94042990           Diğer maddelerden şilteler

  

940429900000   Diğer maddelerden şilteler

  

940430               Uyku tulumları

  

94043000           Uyku tulumları

  

940430000000   Uyku tulumları

  

940490               Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb.

  

94049010           Kuş tüyüyle doldurulmuş yatak eşyası vb. eşya

  



940490100000   Kuş tüyüyle doldurulmuş yatak eşyası vb.

  

94049090           Diğer maddelerle doldurulmuş yatak eşyası vb. eşya

  

940490900000   Diğer şilte, yatak takımı vb. eşyalar

  

9405                   Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın

aksam ve parçaları

  

940510               Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları

  

94051021           Kızma esaslı elektrik ampul/tüp kullanılmasına mahsus plastik mad.ayd.cih.

  

940510210000   Kızma esaslı elektrik ampul/tüp kullanılmasına mahsus plastik mad.ayd.cih.

  

94051040           Tavan ve duvar için diğer aydınlatma cihazları; plastikten veya seramikten yapılmış

  

940510401000   Seramik maddelerden yapılmış avize, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları

  

940510409000   Diğer maddelerden yapılmış avize, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları

  

94051050           Camdan aydınlatma cihazları

  

940510501011   Camdan kristal avizeler

  

940510501019   Camdan diğer avizeler

  

940510509000   Camdan diğer aydınlatma cihazları

  

94051091           Kızma esaslı ampul/tüp kullanımına mahsus aydınlatma cihazları

  

940510911000   Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için tabii/suni deri, köseleden aydınlatma cihazı

  

940510912000   Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için ahşaptan aydınlatma cihazı

  

940510913000   Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için sepetçi eşyası ve luffadan aydınlatma cihazı

  

940510914000   Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için yontulmaya elverişli taşlar. aydınlatma cihazı

  

940510915000   Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için adi metallerden aydınlatma cihazı

  



940510919000   Kızma esaslı ampul ve tüp kullanımı için diğer maddelerden aydınlatma cihazı

  

94051098           Diğer çeşit ampul/tüp kullanımına mahsus aydınlatma cihazları

  

940510981000   Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için tabii/suni deri, köseleden aydınlatma cihazı

  

940510982000   Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için ahşaptan aydınlatma cihazları

  

940510983000   Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için sepetçi eşyası ve luffadan aydınlatma cihazı

  

940510984000   Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için yontulmaya elverişli taşlar. aydınlatma cihazı

  

940510985000   Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için adi metallerden aydınlatma cihazı

  

940510989000   Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için diğer maddelerden aydınlatma cihazı

  

940520               Masa, sıra, yatak odası, döşemeye konan ayaklı elektrik lambası

  

94052011           Plast. mad. kızma esaslı amp, tüp kul. mah. masa, komodin vb.için ayaklı lamba

  

940520110000   Plast. mad. kızma esaslı amp, tüp kul. mah. masa, komodin vb.için ayaklı lamba

  

94052040           Masa, komodin vb üzerine konulan plastik veya seramiktan elektrikli lambalar

  

940520401000   Seramik maddelerden masa, yazı masası, yatak odası komodini vb. Üzerine konulan

elektrikli lambalar

  

940520409000   Diğer maddelerden masa, yazı masası, yatak odası komodini vb. Üzerine konulan elektrikli

lambalar

  

94052050           Camdan masa, komodin vb.için elektrikli ve ayaklı lambalar

  

940520500000   Camdan masa, komodin vb.için elektrikli ve ayaklı lambalar

  

94052091           Kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin kullanılmasına mahsus ayaklı lamb.

  

940520911000   Adi metallerden masa, komodin vb.için elektrik ampullü ayaklı lambalar

  

940520912000   Tabii/suni deri vb.den masa, komodin vb.için elektrik ampullü ayaklı lambalar

  

940520913000   Ahşaptan masa, komodin vb.için elektrik ampullü ayaklı lambalar



  

940520914000   Sepetçi eşyası ve luffadan masa, komodin vb.için elektrik ampullü ayaklı lamba.

  

940520915000   Yontulmaya elverişli taşlardan masa, komodin vb.için elektrik ampul.ayaklı lamb.

  

94052099           Diğer elektrik ampul/tüplerinin kullanılmasına mahsus ayaklı lamb.

  

940520991000   Adi metallerden masa, komodin vb.için diğer çeşit ayaklı lambalar

  

940520992000   Tabii/suni deri vb.den masa, komodin vb.için diğer çeşit ayaklı lambalar

  

940520993000   Ahşaptan masa, komodin vb.için diğer çeşit ayaklı lambalar

  

940520994000   Sepetçi eşyası ve luffadan masa, komodin vb.için diğer çeşit ayaklı lambalar

  

940520995000   Yontulmaya elverişli taşlardan masa, komodin vb.için diğer çeşit ayaklı lamb.

  

940530               Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

  

94053000           Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

  

940530000000   Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

  

940540               Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları

  

94054010           Projektörler

  

940540100000   Projektörler

  

94054031           Plastik maddelerden ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma cihazları

  

940540310000   Plastik maddelerden ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma cihazları

  

94054035           Plastikten flüoresans lambalarının kullanımı için diğer aydınlatma cihaz.

  

940540350000   Plastikten flüoresans lambalarının kullanımı için diğer aydınlatma cihaz.

  

94054039           Plastikten diğer çeşit diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540390000   Plastikten diğer çeşit diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  



94054091           Kızma esaslı elektrik ampul/tüplerinin kullan.mahsus diğer adınlatma cihaz.

  

940540911000   Adi metallerden ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma cihazları

  

940540912000   Tabii/suni deri ve köseleden ampul ve tüp kulla.mahsus diğer aydınlatma cihaz.

  

940540913000   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan ampul ve tüp kulla.mah. diğer aydın.cihaz.

  

940540914000   Sertleştirilmiş vulkanize kauçuktan ampul ve tüp kulla.mah. diğer aydın.cihaz.

  

940540915000   Ahşaptan ampul ve tüp kullanımı için diğer aydınlatma cihazları

  

940540916000   Yontulmaya elverişli taşlardan ampul ve tüp kulla.mah. diğer aydın.cihaz.

  

940540917000   Seramik maddelerden ampul ve tüp kulla.mah. diğer aydın.cihaz.

  

940540918000   Camdan ampul ve tüp kulla.mah. diğer aydın.cihaz.

  

940540919000   Diğer maddelerden ampul ve tüp kulla.mah. diğer aydın.cihaz.

  

94054095           Florasan lambaları için diğer adınlatma cihazları

  

940540951000   Adi metallerden flüoresans lambaları için diğer aydınlatma cihazları

  

940540952000   Tabi, suni deri ve köseleden flüoresans lambaları için diğer aydınlatma cihazları

  

940540953000   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan flüoresans lamba.için diğer aydın.cihazları

  

940540954000   Sertleştirilmiş vulkanize kauçuktan flüoresans lambaları için diğer aydın.cihaz.

  

940540955000   Ahşaptan flüoresans lambaları için diğer aydın.cihazları

  

940540956000   Yontulmaya elverişli taşlardan flüoresans lambaları için diğer aydın.cihazları

  

940540957000   Seramik maddelerden flüoresans lambaları için diğer aydın.cihazları

  

940540958000   Camdan flüoresans lambaları için diğer aydın.cihazları

  

940540959000   Diğer maddelerden flüoresans lambaları için diğer aydın.cihazları

  

94054099           Diğer elektrikli aydınlatma cihazları



  

940540991000   Adi metallerden diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540992000   Tabii, suni deri/köseleden diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540993000   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540994000   Sertleştirilmiş kauçuktan diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540995000   Ahşaptan diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540996000   Yontulmaya elverişli taşlardan diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540997000   Seramik maddelerden diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540998000   Camdan diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940540999000   Diğer maddelerden diğer elektrikli aydınlatma cihazları

  

940550               Elektrikli olmayan diğer aydınlatma cihazları

  

94055000           Elektrikli olmayan diğer aydınlatma cihazları

  

940550001000   Plastik maddelerden elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

  

940550002000   Tabii, suni deri/köseleden elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

  

940550003000   Ahşaptan elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

  

940550004000   Sepetçi eşyası ve ıuffadan elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

  

940550005000   Yontulmaya elverişli taşlardan elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

  

940550006000   Seramik maddelerden elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

  

940550007000   Camdan elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

  

940550008100   Adi metallerden maden ocaklarında kullanılan elektrikli olmayan lambalar

  

940550008900   Adi metallerden elektrikli olmayan diğer aydınlatma cihazları

  



940560               Reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları vb.

  

94056020           Plastikten reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya

  

940560200000   Plastikten reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya

  

94056080           Diğer maddelerden reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları vb.

  

940560801000   Adi metalden reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya

  

940560802000   Tabii, suni/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya

  

940560803000   Ahşaptan reklam lambası, ışıklı tabela vb. Eşya

  

940560804000   Seramikten reklam lambası, ışıklı tabela vb. Eşya

  

940560805000   Camdan reklam lambası, ışıklı tabela vb. Eşya

  

940560809000   Diğer maddelerden reklam lambası, ışıklı tabela vb. eşya

  

940591               Camdan aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

94059110           Camdan elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler hariç)

  

940591100000   Camdan elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler hariç)

  

94059190           Diğer camdan aksam, parça, aksesuarlar

  

940591901000   Projektörlere ait aksam; parçalar

  

940591909011   Lüks lambası camları

  

940591909018   Aydınlatma cihazlarının (projektörler ve sahne projektörleri dahil) diğer aksam ve parçaları

  

940592               Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

94059200           Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

940592000000   Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

940599               Aydınlatma cihazlarının diğer aksam-parçaları



  

94059900           Aydınlatma cihazlarının diğer aksam-parçaları

  

940599001100   Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazlarının aksam ve parçası

  

940599001200   Reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb. aksam ve parçaları

  

940599001300   Aydınlatma cihazının sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan aksam ve parçalar

  

940599001400   Aydınlatma cihazının sertleştirilmiş kauçuktan aksam ve parçalar

  

940599001500   Aydınlatma cihazının tabii, suni/terkip yoluyla elde edilen deri/köseleden aksam ve parçalar

  

940599001600   Aydınlatma cihazının ahşap eşyanın aksam ve parçaları

  

940599001700   Aydınlatma cihazının sepetçi eşyası ve luffadan, demir veya çelikten ve aluminyumdan

aksam ve parçası

  

940599001800   Aydınlatma cihazının kağıt hamuru/kağıt/kartondan/selüloz vatkadan ve seramikten

olanların aksam, parçası

  

940599002100   Aydınlatma cihazının yontulmaya elverişli taşlardan olanların aksam ve parçası

  

940599002200   Aydınlatma cihazının bakırdan aksam, parçası

  

940599002900   Aydınlatma cihazının diğer maddelerden aksam, parçası

  

9406                   Prefabrik yapılar

  

940600               Prefabrik yapılar

  

94060011           Prefabrik yapılar [taşınabilir (mobil) evler]

  

940600111100   Prefabrik yapılar (taşınabilir (mobil) evler, ahşaptan olanlar)

  

940600111200   Prefabrik yapılar (taşınabilir (mobil) evler, demir/çelikten olanlar)

  

940600111300   Prefabrik yapılar (taşınabilir (mobil) evler, plastikten olanlar)

  

940600111400   Prefabrik yapılar (taşınabilir (mobil) evler, çimento/beton/suni taşlardan olanlar)

  



940600111500   Prefabrik yapılar (taşınabilir (mobil) evler, seramik maddelerden olanlar)

  

940600111600   Prefabrik yapılar (taşınabilir (mobil) evler, aluminyumdan olanlar)

  

940600111900   Diğer maddelerden taşınabilir prefabrik yapılar

  

94060020           Prefabrik yapılar (ahşap olanlar)

  

940600200000   Prefabrik yapılar (ahşap olanlar)

  

94060031           Prefabrik yapılar (demir/çelikten, camekanlı olanlar)

  

940600310000   Prefabrik yapılar (demir/çelikten, camekanlı olanlar)

  

94060038           Prefabrik yapılar (demir/çelikten, diğerleri)

  

940600380000   Prefabrik yapılar (demir/çelikten, diğerleri)

  

94060080           Prefabrik yapılar (diğer maddelerden olanlar)

  

940600801000   Prefabrik yapılar (diğer evler, plastikten olanlar)

  

940600802000   Prefabrik yapılar (diğer evler, çimento/beton/suni taşlardan olanlar)

  

940600803000   Prefabrik yapılar (diğer evler, seramik maddelerden olanlar)

  

940600804000   Prefabrik yapılar (diğer evler, aluminyumdan olanlar)

  

940600809000   Diğer maddelerden taşınamayan prefabrik yapılar

  

95                       Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

  

9503                   Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş

modeller, bilmeceler (puzzle)

  

950300               Diğer oyuncaklar, küçültülmüş modeller, bulmacalar

  

95030010           Üç tekerlekli bisiklet, skutur, pedallı araba vb. tekerlekli oyuncak; oyuncak bebek için

araba

  

950300101100   Oyuncak bebekler için arabalar



  

950300101200   Üç tekerlekli bisikletler

  

950300101900   Skutur, pedallı araba vb. tekerlekli oyuncak

  

95030021           Oyuncak bebekler

  

950300210000   Oyuncak bebekler

  

95030029           Sadece insan şeklinde yapma bebeklerin aksam, parçası

  

950300290000   Sadece insan şeklinde yapma bebeklerin aksam, parçası

  

95030030           Elektrikli trenler; birleştirilecek türden küçültülmüş modeller

  

950300300000   Elektrikli trenler; birleştirilecek türden küçültülmüş modeller

  

95030035           Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları; plastik maddelerden

  

950300350000   Diğer yapı setleri ve yapı oyuncakları; plastik maddelerden

  

95030039           Diğer inşaat takımları ve inşaat oyuncakları; diğer maddelerden

  

950300390000   Diğer yapı setleri ve yapı oyuncakları; diğer maddelerden

  

95030041           Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; içleri doldurulmuş olan

  

950300410000   Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; içleri doldurulmuş olan

  

95030049           Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; diğerleri

  

950300490000   Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak; diğerleri

  

95030055           Oyuncak müzik alet ve cihazları

  

950300550000   Oyuncak müzik alet ve cihazları

  

95030061           Bilmeceler; ahşap olanlar

  

950300610000   Bilmeceler; ahşap olanlar

  



95030069           Bilmeceler; diğerleri

  

950300690000   Bilmeceler; diğerleri

  

95030070           Diğer oyuncaklar (takım/set halinde olanlar)

  

950300700000   Diğer oyuncaklar (takım/set halinde olanlar)

  

95030075           Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); plastikten

  

950300750000   Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); plastikten

  

95030079           Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); diğer maddelerden

  

950300790000   Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar); diğer maddelerden

  

95030081           Oyuncak silahlar

  

950300810000   Oyuncak silahlar

  

95030085           Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller

  

950300850000   Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller

  

95030095           Diğer oyuncaklar; plastikten

  

950300950000   Diğer oyuncaklar; plastikten

  

95030099           Diğer oyuncaklar; diğer maddelerden

  

950300990000   Diğer oyuncaklar; diğer maddelerden

  

9504                   Eğlence merkezleri için oyun eşyası, bilardo, kumarhane için özel masalar ve otomatik

bovling oyun ekipmanları vb

  

950420               Bilardo eşyası-aksesuarı

  

95042000           Her çeşit bilardo eşyası ve aksesuarı

  

950420001000   Bilardo tebeşirleri

  



950420009000   Bilardo masası ve her çeşit bilardo eşyası ve aksesuarları

  

950430               Madeni para, jeton, banka kartı ile çalışan diğer oyun makinelerı

  

95043010           Madeni para, jeton, banka kartı ile çalışan diğer oyun makineleri; ekranlı olanlar

  

950430100000   Madeni para, jeton, banka kartı ile çalışan diğer oyun makineleri; ekranlı olanlar

  

95043020           Madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları,jeton veya benzeri ödeme araçları ile

çalışan ekranlı oyunlar

  

950430200000   Madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları,jeton veya benzeri ödeme araçları ile

çalışan ekranlı oyunlar

  

95043090           Madeni para, jetonla çalışan diğer oyun makinelerin aksam, parçası

  

950430900000   Madeni para, jetonla çalışan diğer oyun makinelerin aksam, parçası

  

950440               Oyun kağıtları

  

95044000           Oyun kağıtları

  

950440000000   Oyun kağıtları

  

950450               Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç); eğlence

merkezleri için

  

95045000           Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç); eğlence

merkezleri için

  

950450000000   Eğlence merkezleri için Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt

pozisyonundakiler hariç)

  

950490               Diğer topluca oyunlar için eşya

  

95049010           Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip)

  

950490100000   Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip)

  

95049080           Eğlence merkezleri için diğer oyun eşyası, tilt makinası, kumar masaları, otomatik bowling

ekipmanları vb. eşya



  

950490800000   Eğlence merkezleri için Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt

pozisyonundakiler hariç);diğerleri

  

9505                   Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası

dahil)

  

950510               Bayram, noel eğlenceleri için eşya

  

95051010           Noel eğlenceleri için eşya; camdan olan

  

950510100000   Noel eğlenceleri için eşya; camdan olan

  

95051090           Noel eğlenceleri için eşya; diğer maddeden olanlar

  

950510900000   Noel eğlenceleri için eşya; diğer maddeden olanlar

  

950590               Bayram, karnaval/diğer eğlenceler için diğer eşya

  

95059000           Bayram, karnaval/diğer eğlenceler için diğer eşya

  

950590000000   Bayram, karnaval/diğer eğlenceler için diğer eşya

  

9506                   Kültür fizik, jimnastik, atletizm vb mahsus eşya ve malzeme; yüzme havuzları ve küçük

oyun havuzları

  

950611               Kar kayakları

  

95061110           Uzun mesafe kar kayağı

  

950611100000   Uzun mesafe kar kayağı

  

95061121           Yokuş aşağı iniş için tek kar kayakları ve snowboard

  

950611210000   Yokuş aşağı iniş için tek kar kayakları ve snowboard

  

95061129           Yokuş aşağı iniş için diğer tek kar kayakları

  

950611290000   Yokuş aşağı iniş için diğer tek kar kayakları

  

95061180           Diğer kayaklar



  

950611800000   Diğer kayaklar

  

950612               Kayak bağlayıcıları

  

95061200           Kayak bağlayıcıları

  

950612000000   Kayak bağlayıcıları

  

950619               Kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler

  

95061900           Kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler

  

950619000000   Kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler

  

950621               Rüzgar sörfleri

  

95062100           Rüzgar sörfleri

  

950621000000   Rüzgar sörfleri

  

950629               Su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için diğer malzemeler

  

95062900           Su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için diğer malzemeler

  

950629000000   Su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için diğer malzemeler

  

950631               Golf sopaları (komple)

  

95063100           Golf sopaları (komple)

  

950631000000   Golf sopaları (komple)

  

950632               Golf topları

  

95063200           Golf topları

  

950632000000   Golf topları

  

950639               Golf oyunları için malzeme

  



95063910           Golf sopalarının aksam, parçaları

  

950639100000   Golf sopalarının aksam, parçaları

  

95063990           Golf oyunlarına mahsus diğer malzeme

  

950639900000   Golf oyunlarına mahsus diğer malzeme

  

950640               Masa tenisi için eşya-malzeme

  

95064000           Masa tenisi için eşya ve malzeme

  

950640000000   Masa tenisi için eşya ve malzeme

  

950651               Tenis raketleri

  

95065100           Tenis raketleri (fileli olsun olmasın)

  

950651000000   Tenis raketleri (fileli olsun olmasın)

  

950659               Tüylü top raketleri/benzerleri

  

95065900           Badminton veya benzeri sporlar için raketler (tenis raketleri hariç), (fileli olsun/olmasın)

  

950659000000   Badminton veya benzeri sporlar için raketler (tenis raketleri hariç), (fileli olsun/olmasın)

  

950661               Tenis topları

  

95066100           Tenis topları

  

950661000000   Tenis topları

  

950662               Şişirilebilen toplar

  

95066200           Şişirilebilen toplar

  

950662000000   Şişirilebilen toplar

  

950669               Diğer toplar (golf, masa tenisi topları hariç)

  

95066910           Kriket ve polo topları



  

950669100000   Kriket ve polo topları

  

95066990           Diğer toplar

  

950669900000   Diğer toplar

  

950670               Buz patenleri (tekerlekli paten, patenli ayakkabı dahil)

  

95067010           Buz patenleri

  

950670100000   Buz patenleri

  

95067030           Tekerlekli patenler

  

950670300000   Tekerlekli patenler

  

95067090           Buz patenleri ve tekerlekli patenler için aksam, parça ve aksesuar

  

950670900000   Buz patenleri ve tekerlekli patenler için aksam, parça ve aksesuar

  

950691               Kültür; fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi

  

95069110           Güç ayarlanabilir kültür-fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi

  

950691100000   Güç ayarlanabilir kültür-fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi

  

95069190           Diğer kültür-fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi

  

950691900000   Diğer kültür-fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi

  

950699               Spor, açık hava oyunları malzemesi, yüzme havuzları vb eşya

  

95069910           Kriket/polo malzemesi (toplar hariç)

  

950699100000   Kriket/polo malzemesi (toplar hariç)

  

95069990           Kültür fizik, jimnastik, atletizm, diğ.spor/açık hava oyunları için eşya, malze.

  

950699901000   Spor yapmada kullanılan bacak koruyucular, tozluklar, dolaklar vb

  



950699909000   Kültür fizik, jimnastik, atletizm, diğ.spor/açık hava oyunları için diğ.eşya, malze.

  

9507                   Oltayla balık avlama kamışları, olta iğneleri vb; balık kepçeleri, kelebek ağları, diğer ağ;

avcılık-atıcılık levazımatı

  

950710               Olta değnekleri

  

95071000           Olta değnekleri

  

950710000000   Olta değnekleri

  

950720               Olta iğneleri

  

95072010           Olta iğneleri (misina takılmamış)

  

950720100000   Olta iğneleri (misina takılmamış)

  

95072090           Olta iğneleri; diğer

  

950720900000   Olta iğneleri; diğer

  

950730               Olta makaraları

  

95073000           Olta makaraları

  

950730000000   Olta makaraları

  

950790               Diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri, kelebek ağları vb

  

95079000           Diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri, kelebek ağları vb

  

950790000000   Diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri, kelebek ağları vb

  

9508                   Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve fuar ve panayır eşyası; gezici sirkler vb; gezici

tiyatrolar

  

950810               Gezici sirk ve hayvan sergileri

  

95081000           Gezici sirk ve hayvan sergileri

  

950810000000   Gezici sirk ve hayvan sergileri



  

950890               Atlıkarınca, salıncak, atış standları, diğ. fuar ve panayır için eşya vb.

  

95089000           Atlıkarınca, salıncak, atış standları, diğ. fuar ve panayır için eşya vb.

  

950890000000   Atlıkarınca, salıncak, atış standları, diğ. fuar ve panayır için eşya vb.

  

96                       Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.)

  

9601                   İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz,mercan, sedef,yontulmaya elverişli diğer hayvansal

maddeler ve bu maddelerden eşya

  

960110               İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya

  

96011000           İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya

  

960110000000   İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya

  

960190               Kemik, boynuz, çatallı boynuz, mercan sedef vb mamulleri

  

96019000           Kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef vb. Maddelerden eşya

  

960190000000   Kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef vb. Maddelerden eşya

  

9602                   Jelatin kapsülleri, işlenmiş lületaşı ve mamülleri, işlenmiş yontulabilir bitkisel veya mineral

maddeler vb eşya

  

960200               İşli, yont.elverişli bitki./mineral madde, parafin, reçine, stearin vb'den eşya

  

96020000           İşli, yont.elverişli bitki./mineral madde, parafin, reçine, stearin vb'den eşya

  

960200001000   Jelatin kapsüller

  

960200009014   İşlenmiş lületaşı ve mamulleri

  

960200009018   Diğer işlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden

eşya

  

9603                   Süpürgeler, fırçalar, paspaslar, fırça başları, boya pedleri ve ruloları, silecekler vb.

  

960310               Çalı/bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürge



  

96031000           Çalı/bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürge

  

960310000000   Çalı/bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürge

  

960321               Diş fırçaları

  

96032100           Diş fırçaları

  

960321000000   Diş fırçaları

  

960329               Traş fırçası, saç, tırnak, kirpik fırçaları, tuvalet fırçası vb

  

96032930           Saç fırçaları

  

960329300000   Saç fırçaları

  

96032980           Traş fırçası, tırnak, kirpik fırçaları, tuvalet fırçası vb

  

960329800000   Traş fırçası, tırnak, kirpik fırçaları, tuvalet fırçası vb

  

960330               Sanatçı fırçaları, yazı fırçaları, kozmetik tatbik fırçaları

  

96033010           Resim fırçaları ve yazı fırçaları

  

960330100000   Resim fırçaları ve yazı fırçaları

  

96033090           Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

  

960330900000   Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

  

960340               Boya, badana, vernik vb fırçaları; boya, badana tampon ruloları

  

96034010           Boya, badana, vernik yapma vb. işlerde kullanılan fırçalar

  

960340100000   Boya, badana, vernik yapma vb. işlerde kullanılan fırçalar

  

96034090           Boya yastık ve ruloları

  

960340900000   Boya yastık ve ruloları

  



960350               Makinelerin, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar

  

96035000           Makinelerin, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar

  

960350001000   Makinelerin aksamını oluşturan fırçalar

  

960350009000   Cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar

  

960390               Diğer süpürge, paspas vb

  

96039010           Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorsuz)

  

960390100011   Mekanik süpürgeler (motorsuz)

  

960390100015   Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri aksam, parçaları (motorsuz)

  

96039091           Yol süpürme; ev tipi fırça/süpürge ve hayvan bakımı için fırça

  

960390911000   Tüyden toz süpürgeleri

  

960390919011   Yol süpürme fırçaları

  

960390919019   Ev tipi fırça, süpürgeler (ayakkabı, elbise fırça. dahil) hayvan bakımı için fırça

  

96039099           Diğer fırça, süpürge, boya yastık, ruloları; kauçuk/vb yumuşak maddelerden mamuller

  

960390991000   Fırça imali için hazırlanmış fırça başları

  

960390999000   Diğer fırça, süpürge, boya yastık, ruloları; kauçuk/vb yumuşak maddelerden mamuller

  

9604                   EI kalburları, el elekleri

  

960400               El kalburları, elekleri

  

96040000           El kalburları, elekleri

  

960400000000   El kalburları, elekleri

  

9605                   Tuvalet malzemesi, dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabı temizlemekte kullanılan

seyahat takımları

  



960500               Tuvalet malze./dikiş/elbise, ayak.temizliği için kullanılan seyahat takımları

  

96050000           Tuvalet malze./dikiş/elbise, ayak.temizliği için kullanılan seyahat takımları

  

960500001000   Tuvalet takımları

  

960500002000   Elbise temizleme setleri

  

960500009000   İnsanların dikiş dikmekte/ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları

  

9606                   Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları

  

960610               Çıtçıtlar vb. aksamı

  

96061000           Çıtçıtlar vb. aksamı

  

960610000000   Çıtçıtlar ve bunların aksamı

  

960621               Düğme; plastik maddeden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

  

96062100           Düğme; plastik maddeden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

  

960621000000   Düğmeler; plastik maddeden

  

960622               Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

  

96062200           Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

  

960622000000   Düğmeler; adi metallerden

  

960629               Düğme (diğer maddelerden)

  

96062900           Düğme (diğer maddelerden)

  

960629000000   Düğmeler; diğer maddelerden

  

960630               Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları

  

96063000           Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları

  

960630000000   Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı



  

9607                   Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası

  

960711               Kayarak işleyen fermuar (dişleri adi metallerden olan)

  

96071100           Kayarak işleyen fermuar (dişleri adi metallerden olan)

  

960711000000   Kayarak işleyen fermuar (dişleri adi metallerden olan)

  

960719               Kayarak işleyen diğer fermuarlar

  

96071900           Kayarak işleyen diğer fermuarlar

  

960719000011   Kayarak işleyen plastik dişli fermuarlar

  

960719000019   Diğer kayarak işleyen fermuarlar

  

960720               Fermuarların aksamı

  

96072010           Adi metallerden fermuar aksamı

  

960720100000   Adi metallerden fermuar aksamı

  

96072090           Kayarak işleyen fermuarların diğer aksam ve parçaları

  

960720900000   Kayarak işleyen fermuarların diğer aksam ve parçaları

  

9608                   Bilyalı, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, stilolar, dolma kalemler

ve bunların sapları-aksamı

  

960810               Bilye uçlu kalemler

  

96081010           Bilye uçlu kalem (sıvı mürekkepli olanlar)

  

960810101000   Bilye uçlu kalem [sıvı mürekkepli olanlar (plastik maddelerden)]

  

960810109000   Bilye uçlu kalem [sıvı mürekkepli olanlar (diğer)]

  

96081092           Değiştirilebilen kartuşlu bilyalı kalemler

  

960810920000   Değiştirilebilen kartuşlu bilyalı kalemler



  

96081099           Bilye uçlu kalem (diğer)

  

960810990000   Bilye uçlu kalem (diğer)

  

960820               Keçe uçlu/diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri

  

96082000           Keçe uçlu/diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri

  

960820001000   Keçe uçlu/diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri (plastik maddelerden)

  

960820009000   Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri (diğer maddeden)

  

960830               Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler

  

96083000           Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler

  

960830001000   Mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; plastik maddelerden

  

960830009000   Mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; plastik dışındaki maddelerden

  

960840               Dolma kurşun kalemler

  

96084000           Dolma kurşun kalemler

  

960840001000   Dolma kurşun kalemler (plastik maddelerden olanlar)

  

960840009000   Dolma kurşun kalemler; diğer maddelerden

  

960850               Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalemlerden takımlar

  

96085000           Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalemlerden takımlar

  

960850001000   Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalem takımları (plastik maddeden olan)

  

960850009011   Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalem takımları (gövde kıymetli metalden/kaplı)

  

960850009019   Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalemden takımlar (diğer)

  

960860               Bilyeli kalemin yedek uçları

  



96086000           Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezervuarı kapsayan)

  

960860000000   Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezervuarı kapsayan)

  

960891               Yazı kalemi uçları ve damakları

  

96089100           Yazı kalemi uçları ve damakları

  

960891000000   Yazı kalemi uçları ve damakları

  

960899               Kalem sapları, kalemlerin aksam-parçaları

  

96089900           Diğer kalemler ve bunların aksamı

  

960899000000   Diğer kalemler ve bunların aksamı

  

9609                   Kurşun kalemler, kurşun boya kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, yazı, çizim

tebeşirleri ve terzi tebeşirleri

  

960910               Kurşun kalem, kurşun boya kalemleri

  

96091010           Kurşun kalem ve kurşun boya kalemleri (kurşunları grafitten olan)

  

960910100000   Kurşun kalem ve kurşun boya kalemleri (kurşunları grafitten olan)

  

96091090           Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri; diğer

  

960910900000   Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri; diğer

  

960920               Siyah/renkli kurşun kalem kurşunları

  

96092000           Siyah/renkli kurşun kalem kurşunları

  

960920000000   Siyah/renkli kurşun kalem kurşunları

  

960990               Pastel, kömür kalem, yazı-çizim tebeşiri, terzi tebeşiri

  

96099010           Pasteller ve kömür kalemler

  

960990100000   Pasteller ve kömür kalemler

  



96099090           Yazı/resim ve terzi tebeşirleri

  

960990900000   Yazı ve çizim tebeşirleri, terzi tebeşirleri

  

9610                   Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya resim tahtaları

  

961000               Kayağan taşından arduvaz/diğer maddeden yazı/resim tahtası

  

96100000           Kayağan taşından arduvaz/diğer maddeden yazı/resim tahtası

  

961000000000   Kayağan taşından arduvaz/diğer maddeden yazı/resim tahtası

  

9611                   Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul damgaları vb eşya; kumpaslar ve

kumpas içeren takımlar

  

961100               Elle kullanılan tarih damgası, kaşe, numaratör, pul damgası vb. eşya

  

96110000           Elle kullanılan tarih damgası, kaşe, numaratör, pul damgası vb. eşya

  

961100000000   Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, vb.

  

9612                   Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler; ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun

olmasın, kutulu veya kutusuz)

  

961210               Yazı makinesi şeritleri

  

96121010           Makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler

  

961210101000   Makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler; plastikten olanlar

  

961210109000   Makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler; diğer

  

96121020           Eni < 30 mm. sentetik, suni lifden şerit.otomatik daktilo makine.vb için)

  

961210200000   Eni < 30 mm. sentetik, suni lifden şerit.otomatik daktilo makine.vb için)

  

96121080           Yazı makineleri için şeritler vb şeritler

  

961210801000   Şerit (makine/cihazlar için mürekkep/boyayıcı maddeler emdirilmiş)

  

961210809000   Diğer yazı makineleri için şeritler vb şeritler



  

961220               Istampalar

  

96122000           Istampalar

  

961220000000   Istampalar

  

9613                   Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri

hariç)

  

961310               Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

  

96131000           Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

  

961310000000   Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

  

961320               Doldurulan gazlı cep çakmakları

  

96132000           Doldurulabilen gazlı cep çakmakları

  

961320000011   Doldurulabilen gazlı cep çakmakları; ateşleme sistemi elektrikli

  

961320000019   Doldurulabilen gazlı cep çakmakları; diğer ateşleme sistemli

  

961380               Diğer çakmak ve ateşleyiciler

  

96138000           Diğer çakmak ve ateşleyiciler

  

961380000011   Ateşleyiciler

  

961380000012   Masa çakmakları

  

961380000019   Diğer çakmaklar

  

961390               Çakmak ve ateşleyicilerin aksam ve parçaları

  

96139000           Çakmak ve ateşleyicilerin aksam ve parçaları

  

961390000011   Çakmak ve ateşleyicilerin plastikten gaz hazneleri

  

961390000019   Çakmak ve ateşleyicilerin diğer aksam ve parçaları



  

9614                   Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları

  

961400               Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları vb. aksamı, parçaları

  

96140010           Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler

  

961400100000   Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler

  

96140090           Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları vb. aksamı, parçaları

  

961400900000   Diğer pipo, puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları

  

9615                   Saç-süs tarakları vb; saç tokaları, kıvırma pensleri, saç firketeleri, bigudiler vb ve bunların

aksam ve parçaları

  

961511               Sertleştirilmiş kauçuktan/plastikten saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

96151100           Sertleştirilmiş kauçuktan/plastikten saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

961511000000   Sertleştirilmiş kauçuktan/plastikten saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

961519               Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

96151900           Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

961519000000   Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

961590               Saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam, parçaları

  

96159000           Saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam , parçaları

  

961590001000   Plastik maddelerden olan saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam, parçaları

  

961590002000   Demir/çelikten olan saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam, parçaları

  

961590009000   Diğer maddelerden olan saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam, parçaları

  

9616                   Parfüm vb tuvalet spreyleri, püskürtme mekanizmaları; pudra, diğer kozmetik ve tuvalet

ürünleri için ponponlar

  



961610               Koku veren spreyler, bunların muhafaza-başları

  

96161010           Parfüm spreyleri vb. tuvalet spreyleri

  

961610100000   Parfüm spreyleri vb. tuvalet spreyleri

  

96161090           Parfüm vb. İçin püskürtme mekanizmaları ve bunların başları

  

961610900000   Parfüm vb. İçin püskürtme mekanizmaları ve bunların başları

  

961620               Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon

  

96162000           Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon

  

961620000000   Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon

  

9617                   Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve

parçaları

  

961700               İzole edici ve diğer vakumlu kaplar

  

96170000           Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), ve bunların aksam-

parçaları

  

961700000011   Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar; hacmi 0,75 litreyi geçen

  

961700000019   Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (hacmi 0,75 litreyi geçmeyenler) ve vakumlu şişe

ve kapların aksam-parçaları

  

9618                   Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar

  

961800               Manken vb. vitrin için otomat ve diğer hareketli tablalar

  

96180000           Manken vb. vitrin için otomat ve diğer hareketli tablalar

  

961800000000   Manken vb. vitrin için otomat ve diğer hareketli tablalar

  

9619                   Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

  

961900               Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

  



96190011           Hijyenik havlular; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

961900110000   Hijyenik havlular; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

96190013           Tamponlar; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

961900130000   Tamponlar; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

96190019           Hijyenik diğer eşya; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

961900190000   Hijyenik diğer eşya; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

96190021           Bebek bezleri; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

961900210011   Bebek bezleri (perakende satılacak hale getirilmemiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz

vatka veya selüloz liflerden

  

961900210019   Bebek bezleri (perakende satılacak hale getirilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz

vatka veya selüloz liflerden

  

96190029           Diğer hijyenik eşya(örneğin inkontinans bakım ürünleri);kağıt hamurundan, kağıttan,

selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

961900290000   Diğer hijyenik eşya(örneğin inkontinans bakım ürünleri);kağıt hamurundan, kağıttan,

selüloz vatka veya selüloz liflerden

  

96190031           Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; sentetik veya suni

liflerden

  

961900310000   Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; sentetik veya suni

liflerden

  

96190039           Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli

diğer maddelerden

  

961900390000   Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli

diğer maddelerden

  

96190041           Örme hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

olanlar

  



961900410000   Örme hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

olanlar

  

96190049           Diğer hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

olanlar

  

961900490000   Diğer hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

olanlar

  

96190051           Örme bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

961900510000   Örme bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

96190059           Diğer bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

961900590000   Diğer bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya; dokumaya elverişli diğer maddelerden

  

96190090           Diğer hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

  

961900900000   Diğer hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya

  

47                       Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton

(döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

  

4701                   Mekaniksel odun hamurları

  

470100               Mekanik odun hamuru

  

47010010           Termo; mekaniksel odun hamuru (tmp)

  

470100100000   Termo; mekaniksel odun hamuru (tmp)

  

47010090           Odun hamuru

  

470100900000   Mekaniksel odun hamuru (Termo-mekaniksel dışında kalanlar)

  

4702                   Çözünür kimyasal odun hamuru

  

470200               Çözünür kimyasal odun hamuru

  

47020000           Çözünür kimyasal odun hamuru



  

470200000000   Çözünür kimyasal odun hamuru

  

4703                   Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

  

470311               İğne yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

47031100           İğne yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

470311000000   İğne yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

  

470319               Geniş yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

47031900           Geniş yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

470319000000   Geniş yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru

  

470321               İğne yapraklı ağaçtan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

47032100           İğne yapraklı ağaçtan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

470321000000   İğne yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sodalı veya sülfatlı kimyasal

odun hamuru

  

470329               Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

47032900           Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

470329000000   Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sodalı veya sülfatlı

kimyasal odun hamuru

  

4704                   Sülfitli kimyasal odun hamuru

  

470411               İğne yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

  

47041100           İğne yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

  

470411000000   İğne yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfitli kimyasal odun hamuru

  

470419               Geniş yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

  



47041900           Geniş yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

  

470419000000   Geniş yapraklı ağaçlardan beyazlatılmamış sülfitli kimyasal odun hamuru

  

470421               İğne yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

  

47042100           İğne yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

  

470421000000   İğne yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sülfitli kimyasal odun

hamuru

  

470429               Geniş yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

  

47042900           Geniş yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

  

470429000000   Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış sülfitli kimyasal odun

hamuru

  

4705                   Mekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin birleştirilmesinden elde edilen odun

hamurları

  

470500               Yarı kimyasal odun hamuru

  

47050000           Yarı kimyasal odun hamuru

  

470500000000   Yarı kimyasal odun hamuru

  

4706                   Kağıt veya karton veya diğer lifli selülozik maddelerden geri kazanılmış liflerin hamurları

  

470610               Linter pamuğu hamuru

  

47061000           Linter pamuğu hamuru

  

470610000011   Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru

  

470610000012   Yarı beyazlatılmış/beyazlatılmış linter pamuğu hamuru

  

470620               Geri kazanılmış kağıt/kartonların liflerinin hamurları

  

47062000           Geri kazanılmış kağıt/kartonların liflerinin hamurları

  



470620000000   Geri kazanılmış kağıt/kartonların liflerinin hamurları

  

470630               Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

  

47063000           Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

  

470630000000   Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

  

470691               Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; mekanik

  

47069100           Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; mekanik

  

470691000000   Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; mekanik

  

470692               Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; kimyasal

  

47069200           Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; kimyasal

  

470692000000   Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; kimyasal

  

470693               Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamur; yarı kimyasal

  

47069300           Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamur; yarı kimyasal

  

470693000000   Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamur; yarı kimyasal

  

4707                   Kağıt ve karton döküntü ve kırpıntıları

  

470710               Geri kazanılmış beyazlatılmamış kağıt/karton döküntü, kırpıntı, hurdaları

  

47071000           Geri kazanılmış beyazlatılmamış kraft kağıt/karton veya oluklu kağıt/kartondan olan

döküntü, kırpıntı, hurdaları

  

470710000000   Geri kazanılmış beyazlatılmamış kraft kağıt/karton veya oluklu kağıt/kartondan olan

döküntü, kırpıntı, hurdaları

  

470720               Beyazlatılmış, kütle halinde boyanmamış kimyasal hamur kağıt/karton döküntü, kırpıntı

  

47072000           Beyazlatılmış, kütle halinde boyanmamış kimyasal hamur kağıt/karton döküntü, kırpıntı

  

470720000000   Beyazlatılmış, kütle halinde boyanmamış kimyasal hamur kağıt/karton döküntü, kırpıntı



  

470730               Mekanik hamurdan kağıt/karton, gazete vb. döküntüleri

  

47073010           Mekaniksel hamurdan kullanılmayan gazete, dergiler, telefon rehberleri, broşür vb

  

470730100000   Mekaniksel hamurdan kullanılmayan gazete, dergiler, telefon rehberleri, broşür vb

  

47073090           Mekaniksel hamurdan diğer basılı yayınlar

  

470730900000   Mekaniksel hamurdan diğer basılı yayınlar

  

470790               Diğer kağıt, karton döküntü, kırpıntı, hurdalar

  

47079010           Döküntü, kırpıntı ve hurdalar; ayıklanmamış

  

470790100000   Ayıklanmamış diğer kağıt, karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları

  

47079090           Döküntü, kırpıntı ve hurdalar; ayıklanmış

  

470790900000   Ayıklanmış diğer kağıt, karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları

  

48                       Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

  

4801                   Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)

  

480100               Gazete kağıdı (rulo veya tabaka)

  

48010000           Gazete kağıdı (rulo veya tabaka)

  

480100001000   Gazete kağıdı (%70 <odun hamuru, m2 ağırlığı; 50-55gr olan

  

480100009000   Gazete kağıdı (diğer)

  

4802                   Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit

kağıt

  

480210               El yapısı kağıt ve karton

  

48021000           El yapısı kağıt ve karton

  

480210000000   El yapısı kağıt ve karton



  

480220               Mesnet kağıt, kartonlar (ışık, ısı vb. hassas kağıtlar için)

  

48022000           Mesnet kağıt, kartonlar (ışık, ısı vb. hassas kağıtlar için)

  

480220001111   Kağıt; ozalit kağıdı imali için (ışığa, ısıya, elektriğe hassas; ölçüsüne göre kesilmiş)

  

480220001119   Kağıt; diğer (ışığa, ısıya, elektriğe hassas; ölçüsüne göre kesilmiş)

  

480220001911   Kağıt; ozalit kağıdı imali için (ışığa, ısıya, elektriğe hassas)

  

480220001919   Kağıt; diğer (ışığa, ısıya, elektriğe hassas)

  

480220002100   Karton; (ışığa, ısıya, elektriğe hassas; ölçüsüne göre kesilmiş)

  

480220002900   Karton; (ışığa, ısıya, elektriğe hassas; diğer)

  

480240               Duvar kağıdına mesnet teşkil eden kağıtlar

  

48024010           Duvar kağıdı imali için kağıt (elyafı mekanik işlem olmayan, elyaf ağırlığı= <%10)

  

480240100000   Duvar kağıdı imali için kağıt (elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler, elyaf

ağırlığı=<%10)

  

48024090           Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt (diğer)

  

480240901000   Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt (ölçüsüne göre kesilmiş)

  

480240909000   Duvar kağıdı imaline mahsus diğer kağıtlar

  

480254               Diğer kağıt ve karton (m2 ağırlık; < 40gr. )

  

48025400           Diğer kağıt ve karton (m2 ağırlık; < 40gr. )

  

480254001011   Pelür kağıdı (m2. ağırlık < 40 gr.)

  

480254001019   Diğer baskı ve yazı kağıtları (m2. ağırlık < 40 gr.)

  

480254002000   Kartonlar (m2. ağırlık < 40 gr.)

  

480254003100   Mekanik işlemle elde edilmiş karbon kağıdı imaline mahsus diğer kağıtlar (m2. ağırlık < 40

gr.)



  

480254003200   Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş karbon kağıdı imaline mahsus diğer kağıtlar (m2. ağırlık

< 40 gr.)

  

480254009900   Diğer kağıtlar; Karbon kağıdı imaline mahsus olmayanlar (m2. ağırlık < 40 gr.)

  

480255               Diğer kağıtlar (m2 ağırlık; 40 - 60gr.) rulo

  

48025515           Diğer karton ve kartonlar; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr.)

  

480255151000   Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (40 = < m2 ağırlık <60 gr.)

  

480255153000   Resim kağıdı; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr

  

480255155011   Bristol karton; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr.)

  

480255155019   Diğer karton; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr.)

  

480255156100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (40 = <m2,ağırlık

<60 gr.)

  

480255156200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (40 = <m2,

ağırlık <60 gr.)

  

480255159911   Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde (40 = <m2, ağırlık <60 gr.)

  

480255159912   Dekor kağıdı imaline mahsus kağıt; rulo halinde (40 = <m2, ağırlık <60 gr.)

  

480255159919   Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (40 = <m2 ağırlık <60 gr.) diğerleri

  

48025525           Kağıt ve kartonlar (m2 ağırlık; 60 - 75gr.) rulo

  

480255251000   Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (60 = < m2 ağırlık <75 gr.)

  

480255253000   Resim kağıdı; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <75 gr

  

480255255011   Bristol karton; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <75 gr.)

  

480255255019   Diğer karton; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <75 gr.)

  

480255256100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık

<70 gr.)



  

480255256200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (60 = <m2

ağırlık <70 gr.)

  

480255259911   Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <70 gr.)

  

480255259912   Dekor kağıdı imaline mahsus kağıt; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <70 gr.)

  

480255259919   Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (60 =< m2 ağırlık <75 gr.) diğerleri

  

48025530           Kağıt ve kartonlar (m2 ağırlık; 75 - 80gr.) rulo

  

480255301000   Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (75 =<m2 ağırlık <80 gr.)

  

480255303000   Resim kağıdı; rulo halinde (75 =<m2 ağırlık <80 gr)

  

480255305011   Bristol karton; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık <80 gr.)

  

480255305019   Diğer kartonlar; rulo halinde (75 =<m2 ağırlık <80 gr.)

  

480255306100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık

<80 gr.)

  

480255306200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (75 = <m2

ağırlık <80 gr.)

  

480255309911   Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık <80 gr.)

  

480255309912   Dekor kağıdı imaline mahsus kağıt; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık <80 gr.)

  

480255309919   Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (75 =<m2 ağırlık <80 gr.) diğerleri

  

48025590           Diğer kağıtlar (m2 ağırlık; 80gr. fazla) rulo

  

480255901000   Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.)

  

480255903000   Resim kağıdı; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.)

  

480255905011   Bristol karton; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.)

  

480255905019   Diğer kartonlar; rulo halinde (m2 ağırlık >80 gr.)



  

480255906100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (ağırlık >80 gr.)

  

480255906200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (ağırlık >80 gr.)

  

480255909911   Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt; rulo halinde (ağırlık >80 gr.)

  

480255909912   Dekor kağıdı imaline mahsus kağıt; rulo halinde (ağırlık >80 gr.)

  

480255909919   Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (ağırlık >80 gr.) diğerleri

  

480256               Kağıt ve karton; tabaka (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) (katlanmamış, kenarı 435x297 mm)

  

48025620           Kağıt ve karton; tabaka (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) (A4 boyutu)

  

480256201000   Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı (40gr =<m2 ağırlık= <150 gr.) (A4 boyutu)

  

480256202000   Fotokopi kağıdı (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.) (A4 boyutu)

  

480256203100   Karbon kağıdı imaline mahsus mekanik işlemle elde edilmiş kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık

=<150 gr.) (A4 boyutu)

  

480256203900   Karbon kağıdı imaline mahsus diğer şekillerde elde edilmiş kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık=

<150 gr.) (A4 boyutu)

  

480256209900   Karbon kağıdı imaline mahsus olmayan kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık= <150 gr.) (A4

boyutu)

  

48025680           Kağıt ve karton; tabaka, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık <150 gr.)

  

480256801000   Baskı ve yazı kağıtları, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480256803000   Resim kağıdı, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480256805011   Bristol karton, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480256805019   Diğer kartonlar, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.) diğerleri

  

480256806100   Karbon kağıdı imali için mekanik işlemle elde edilmiş, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık

=<150 gr.)

  



480256806200   Karbon kağıdı imali için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş, diğer boyutta (40gr =<m2

ağırlık =<150 gr.)

  

480256809911   Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık

=<150 gr.)

  

480256809912   Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480256809919   Diğer kağıtlar, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık =<150 gr.)karbon kağıt imaline mahsus

olmayan, diğer kağıtlar

  

480257               Kağıt ve karton; tabaka (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) diğerleri

  

48025700           Kağıt ve karton; tabaka (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) diğerleri

  

480257001000   Diğer baskı ve yazı kağıtları; tabaka halinde (40gr = <m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480257003000   Diğer resim kağıdı ; tabaka halinde (40gr = <m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480257005000   Diğer kartonlar; tabaka halinde (40gr = <m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480257006100   Diğer karbon kağıdı imaline mahsus mekanik işlemle elde edilmiş kağıtlar (40gr =<m2

ağırlık =<150 gr.)

  

480257006200   adiğer karbon kağıdı imaline mahsus, ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş kağıtlar (40gr

=<m2 ağırlık =<150 gr.)

  

480257009900   Karton ve kağıtların diğerler; (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr)

  

480258               Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.)

  

48025810           Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.) rulo halinde

  

480258101000   Baskı ve yazı kağıtları; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480258103000   Resim kağıdı; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480258105011   Bristol karton; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480258105019   Diğer kartonlar; rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  



480258106100   Karbon kağıdı imaline mahsus mekanik işlemle elde edilmiş kağıt (m2 ağırlık >150 gr.)

rulo halinde

  

480258106200   Karbon kağıdı imaline mahsus ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş kağıt (m2 ağırlık >150

gr.) rulo halinde

  

480258109900   Diğer kağıt ve kartonları ; Rulo halinde (m2 ağırlık >150 gr.) diğerleri

  

48025890           Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.) diğer hallerde

  

480258901000   Baskı ve yazı kağıtları; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480258903000   Resim kağıdı; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480258905011   Bristol karton; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480258905019   Diğer kartonlar; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480258906100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; tabaka halinde (m2 ağırlık >150

gr.)

  

480258906200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; tabaka halinde (m2 ağırlık

>150 gr.)

  

480258909900   Diğerleri; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)

  

480261               Diğer kağıt ve karton (elyaf miktarı %10 dan fazlası mek.elde edilen elyaftan ) rulo

  

48026115           Diğer kağıt ve kartonlar; rulo halinde (m2 ağırlık <72 gr.)

  

480261151111   Baskı ve yazı kağıtları,rulo halinde(2.hamur) (m2 ağırlık <72gr.)(toplam elyafın%50den

fazlası mekanik işl.elde edilmiş)

  

480261151112   Baskı ve yazı kağıtları, rulo halinde (3. hamur) (m2 ağırlık <72 gr.)(toplam elyafın%50den

fazlası mekanik işl.elde ed)

  

480261151119   Baskı ve yazı kağıtları, rulo halinde (diğer) (m2 ağırlık <72 gr.)(toplam elyafın%50den

fazlası mekanik işl. elde ed.)

  

480261152100   Karbon kağıdı imali için;rulo(m2<72gr.)(toplam elyafın%50den fazlası mekanik işl.elde

edilmiş)



  

480261152200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo(m2 ağırlık <72

gr.)%50mekanik elde edilmiş

  

480261152900   Diğer kağıt ve kartonlar; rulo(m2 ağırlık <72 gr.)(toplam elyafın%50den fazlası mekanik

işl.)

  

48026180           Diğer kağıt ve karton (diğer şekillerde) rulo

  

480261801100   Baskı ve yazı kağıtları, rulo halinde (diğer)

  

480261801200   Kurutma kağıdı, rulo halinde (diğer)

  

480261801300   %70 den fazla odun hamuru içeren, rulo halinde kağıtlar ( m2 ağıtlık; 50-55gr.)(gazete

kağıdı hariç)

  

480261801500   Diğer kağıtlar; rulo halinde

  

480261801911   Kromo karton; rulo halinde

  

480261801919   Diğer karton; rulo halinde (diğer)

  

480261802100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde; diğer

  

480261802200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde; diğer

  

480261802900   Diğer kartonlar; rulo halinde; diğer

  

480262               Diğer kağıtlar (elyafı %10 + mek.elde edilen elyaftan) katlanmış, ebat 435x297mm) tabaka

  

48026200           Diğer kağıtlar (elyafı %10 + mek.elde edilen elyaftan) katlanmış, ebat 435x297mm) tabaka

  

480262001100   Baskı ve yazı kağıdı; tabaka halinde (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)

  

480262001200   Kurutma kağıdı; tabaka halinde (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)

  

480262001300   %70 den fazla odun hamuru içeren kağıtlar, tabaka( m2 ağırlığı; 50-55gr.olan kağıt)

(kenarları 297-435) mm yi geçmeyen)

  

480262001500   Diğer kağıtlar; tabaka halinde, (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)

  



480262001911   Kromo karton, tabaka halinde (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)

  

480262001919   Diğer kartonlar; tabaka halinde (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)

  

480262002100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; tabaka halinde, (kenarları 297-

435 mm yi geçmeyen)

  

480262002200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; tabaka halinde, (kenarları

297-435 mm yi geçmeyen)

  

480262002900   Karbon kağıdı imaline mahsus; diğer; tabaka halinde, (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)

  

480269               Diğer kağıtlar (elyafı %10+mekanik elde edilen elyaftan)katlanmış, ebat 435x297mm)

diğer

  

48026900           Diğer kağıtlar (elyafı %10+mekanik elde edilen elyaftan)katlanmış, ebat 435x297mm)

diğer

  

480269001100   Baskı ve yazı kağıtları

  

480269001200   Kurutma kağıdı

  

480269001300   %70 den fazla odun hamuru içeren kağıt, diğer ( m2 ağırlık ; 50-55gr. olan ) (gazete kağıdı

hariç)

  

480269001900   Diğer kartonlar;

  

480269002100   Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; diğer (elyafın %50 fazlası

mekanik işlemli)

  

480269002200   Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; diğer (elyafın %50 fazlası

mekanik işlemli)

  

480269002900   Diğer kartonlar; diğer (elyafın %50 fazlası mekanik işlemli)

  

480269003900   Diğer kağıtlar (elyafı %10+mekanik elde edilen elyaftan) katlanmış, ebat 435x297mm)

diğer

  

4803                   Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete vb. Kağıtlar

  

480300               Tuvalet-temizlik kağıtları



  

48030010           Selüloz vatka (krepeli, kıvrımlı, kabartılmış, perforeli, yüzeyleri boyalı veya değil)

rulo./tabaka halinde

  

480300100000   Selüloz vatka (krepeli, kıvrımlı, kabartılmış, perforeli, yüzeyleri boyalı veya değil)

rulo./tabaka halinde

  

48030031           Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağır.=<25gr) rulo/tabaka

  

480300310000   Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağır.=<25gr) rulo/tabaka

  

48030039           Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağır >25gr)rulo/tabaka

  

480300390000   Krepeli kağıt, selüloz elyaf tabakaları (her bir katının m2ağır >25gr)rulo/tabaka

  

48030090           Diğer tuvalet, yüz temizliği, ev, sağlık için ince kağıt, vb kağıtlar; rulo/tabaka

  

480300900000   Diğer tuvalet, yüz temizliği, ev, sağlık için ince kağıt, vb kağıtlar; rulo/tabaka

  

4804                   Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabaka

halinde)

  

480411               Beyazlatılmamış kraftlayner kağıt/kartonu

  

48041111           Kraftlayner karton/kağıt (m2ağır.<150gr) beyazlatılmamış (kuşesiz, sıvanmamış, rulo/taba.)

  

480411111000   Kraftlayner

kağıtları(m2.<150gr)beyazlatılmamış(kuşesiz,sıvasız,ru./ta.)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

480411112000   Kraftlayner kartonları(m2r<150gr)beyazlatılmamış(kuşesiz, sıvanmamış,

ru/ta)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

48041115           Kraftlayner karton/karton;150=<m2ağır.<175gr)beyazlatılmamış(kuşesiz, sıvanmamış, r./t.)

  

480411151000   Kraftlayner

kağıtları;(150=<m2<175gr)beyazlatılmamış(kuşesiz,sıvasız,r./t.)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

480411152000   Kraftlayner

kartonları;(150=<m2<175gr)beyazlatılmamış(kuşesiz,sıvasız,r./t.)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç

liflerden)

  



48041119           Kraftlayner karton/kağıt (m2ağır.= >175gr)beyazlatılmamış (kuşesiz, sıvanmamış,

rulo/tab.)

  

480411191000   Kraftlayner

kağıtları;(m2=>175gr)beyazlatılmamış(kuşesiz,sıvasız,ru./ta)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

480411192000   Kraftlayner kartonları(m2.=

>175gr)beyazlatılmamış(kuşesiz,sıvasız,ru/ta)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

48041190           Kraftlayner karton/kağıt, beyazlatılmamış; diğer

  

480411901000   Kraftlayner kağıtları, beyazlatılmamış; diğer

  

480411902000   Kraftlayner kartonları, beyazlatılmamış; diğer

  

480419               Beyaz, yarı beyaz renkli diğer kraftlayner kağıt/kartonlar

  

48041912           Kraftlayner kağıt ve karton (m2 ağır.<175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış)

  

480419121000   Kraftlayner kağıt (m2 ağır.<175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış)

  

480419122000   Kraftlayner karton (m2 ağır.<175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış)

  

48041919           Kraftlayner karton/karton (m2 ağır.= >175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmamış)

  

480419191000   Kraftlayner kağıtları(m2=>175gr)yarı

beyazlatılmış(kuşesiz,sıvasız,ru./ta.)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

480419192000   Kraft.karton(m2=>175gr)yarı

beyazlatılmış(kuşesiz,sıvasız,ru./ta.)(%80kim.sülfat/sodaişl.ile elde edil. ağaç lifl.olan

  

48041930           Kraftlay. kağıt ve karton (m2 ağır.= >175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmış)

  

480419301000   Kraftlay. kağıt (m2 ağır.= >175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmış)

  

480419302000   Kraftlayner karton (m2 ağır.= >175gr) (dış kısmen beyaz/renkli/iç beyazlatılmış)

  

48041990           Kraftlayner karton/kağıt; diğer

  

480419901000   Kraftlayner kağıtları; diğer;(kuşesiz,sıvanmamış,rulo./tabaka.)

  



480419902000   Kraftlayner kartonları; diğer;(kuşesiz,sıvanmamış,rulo./tabaka)

  

480421               Beyazlatılmamış kraft torba kağıdı

  

48042110           Torba için kraft kağıt; beyazlatılmamış (%80 kim.sülfat/soda işlemli ağaç lifinden

  

480421100000   Torba için kraft kağıt; beyazlatılmamış (%80 kim.sülfat/soda işlemli ağaç lifinden

  

48042190           Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmamış; diğer

  

480421900000   Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmamış; diğer

  

480429               Beyaz, yarı beyaz, renkli kraft torba kağıdı

  

48042910           Torba için kraft kağıt; beyazlatılmış (%80 kimya.sülfat/soda işlemli ağaç lifinden)

  

480429100000   Torba için kraft kağıt; beyazlatılmış (%80 kimya.sülfat/soda işlemli ağaç lifinden)

  

48042990           Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmış (diğer)

  

480429900000   Torba imali için kraft kağıt, beyazlatılmış (diğer)

  

480431               Kraft kağıt/karton (m2 =< 150 gr.) beyazlatılmamış

  

48043151           Kraft kağıdı;(m2 ağ.=<150gr)beyazlatılmamış(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç

liflerden)elektro.izolasyon için

  

480431510000   Kraft kağıdı;(m2 ağ.=<150gr)beyazlatılmamış(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç

liflerden)elektro.izolasyon için

  

48043158           Kraft karton/kağıt beyazlatılmamış (ağ.=<150gr) kağıt ip, metal takviyeli kağıt ip.için

  

480431581000   Kraft kağıtları;(m2 ağ.=<150gr)Beyazlatılmamış;(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç

liflerden)diğer

  

480431582000   Kraft Kartonları;(m2 ağ.=<150gr)Beyazlatılmamış;(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç

liflerden)diğer

  

48043180           Diğer kraft kağıt/kartonları, beyazlatılmamış (ağır.=<150gr)

  

480431801000   Kraft kağıtları; (m2 ağ.=<150gr)Beyazlatılmamış;(53.08 veya 56.07 poz.kağıt iplik imaline

mahsus



  

480431802000   Kraft kartonları; (m2 ağ.=<150gr)Beyazlatılmamış;(53.08 veya 56.07 poz.kağıt iplik

imaline mahsus

  

480431809000   Diğer kraft kağıt/kartonları,(m2 ağ.=<150gr) beyazlatılmamış diğerleri

  

480439               Kraft kağıt/karton (m2 =< 150 gr.) diğer

  

48043951           Kraft karton/kağıt kütle hal.beyazlatılmış (%80sülfat/sodalı ağaç lifinden)(ağ.=<150gr)

  

480439511000   Kraft kağıtları;(m2 ağ.=<150gr)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)Kütle halinde

tekdüze beyazlatılmış

  

480439512000   Kraft kartonları;(m2 ağ.=<150gr)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)Kütle halinde

tekdüze beyazlatılmış

  

48043958           Kraft karton/kağıt beyazlatılmış (%80sülfat/sodalı ağaç lifinden) (ağ.=<150gr) diğer

  

480439581000   Kraft kağıtları;(m2 ağ.=<150gr)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)diğerleri,

  

480439582000   Kraft kartonları;(m2 ağ.=<150gr)(%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)Diğerleri

  

48043980           Diğer kraft kağıt/kartonları (ağırlık =<150gr)

  

480439801000   Kraft kağıtları;(m2 ağ.=<150gr);diğer(53.08 veya 56.07 poz.kağıt iplik imaline mahsus

  

480439802000   Kraft kartonları;(m2 ağ.=<150gr)Diğer;(53.08 veya 56.07 poz.kağıt iplik imaline mahsus

kraft karton

  

480439809000   Diğer kraft kağıt ve kartonlar; (m2 ağ.=<150gr)

  

480441               Kraft kağıt/karton (150 gr < m2 <225 gr.) beyazlatılmamış

  

48044191           Dolgu maddeli (saturating) birincil elyaf (kraft); (150<m2 ağ.<225gr)beyazlatılmamış

  

480441910000   Dolgu maddeli (saturating) birincil elyaf (kraft); (150<m2 ağ.<225gr)beyazlatılmamış

  

48044198           Diğer beyazlatılmamış birincil elyaf kağıt ve kartonlar, 150gr<m2<225gr

  

480441981000   Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmamış, 150gr<m2<225gr

  



480441982000   Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmamış, 150gr<m2<225gr

  

480441989000   Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmamış, 150gr<m2<225gr

  

480442               Kraft kağıt (150g <m2 <225 gr) beyazlatılmış, kimyasal lif>%95

  

48044200           Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış, 150gr<m2<225gr

  

480442001000   Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmış, 150gr<m2<225gr

  

480442002000   Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmış, 150gr<m2<225gr

  

480442009000   Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış, 150gr<m2<225gr

  

480449               Kraft kağıt/kartonu (150gr <m2 <225gr). diğer

  

48044900           Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonmlar; 150gr<m2<225gr

  

480449001000   Birincil elyaf (kraft) kağıtları; 150gr<m2<225gr

  

480449002000   Birincil elyaf (kraft) kartonları; 150gr<m2<225gr

  

480449009000   Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; 150gr<m2<225gr

  

480451               Kraft kağıt/karton (m2 =>225 gr). beyazlatılmamış

  

48045100           Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmamış, m2=>225gr

  

480451001000   Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmamış, m2=>225gr

  

480451002000   Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmamış, m2=>225gr

  

480451009000   Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmamış, m2=>225gr

  

480452               Kraft kağıt/karton (m2 =>225 gr). beyazlatılmış, kimyasal lif >%95

  

48045200           Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış, m2=>225gr

  

480452001000   Birincil elyaf (kraft) kağıtları; beyazlatılmış, m2=>225gr

  

480452002000   Birincil elyaf (kraft) kartonları; beyazlatılmış, m2=>225gr



  

480452009000   Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış, m2=>225gr

  

480459               Kraft kağıt/kartonu (m2 >225gr), diğer

  

48045910           Diğer kraft karton/kağıt; (işlenmiş ağaç lifinden) (m2 ağır.=>225gr)

  

480459101000   Kraft Kağıtları;(m2 ağ.=>225gr) (%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

480459102000   Kraft Kartonları;(m2 ağ.=>225gr) (%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)

  

48045990           Diğer kraft. Kağıt ve karton;(m2 ağ.=>225gr) (%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)(

diğer)

  

480459900000   Diğer kraft. Kağıt ve karton;(m2 ağ.=>225gr) (%80kim.sülfat/soda işlemli ağaç liflerden)(

diğer)

  

4805                   Diğer kağıt ve kartonlar (kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde

  

480511               Yarı kimyasal odun selülozu fluting kağıdı

  

48051100           Yarı kimyasal odun selülozu ondüle(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)kağıt

  

480511000000   Yarı kimyasal odun selülozu ondüle(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)kağıt

  

480512               Yarı kimyasal saman selülozu fluting kağıdı

  

48051200           Yarı kimyasal saman selülozu ondüle(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)kağıt

  

480512000000   Yarı kimyasal saman selülozu ondüle(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)kağıt

  

480519               Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka)

  

48051910           Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka) (wellenstoff)

  

480519101000   İkincil elyaf kağıt (Wellenstoff)(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480519102000   İkincil elyaf karton (Wellenstoff)(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

48051990           Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka) (diğerleri)

  



480519901000   Diğer kağıt(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480519902000   Diğer karton(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480524               Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; < 150gr.)

  

48052400           Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; < 150gr.)

  

480524001000   Testlayner Kağıt;(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)(m2=<150)

  

480524002000   Testlayner Karton;(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)(m2=<150)

  

480525               Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; >150gr.)

  

48052500           Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; >150gr.)

  

480525001000   Testlayner Kağıt;(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)(m2>150)

  

480525002000   Testlayner Karton;(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)(m2>150)

  

480530               Sülfitli ambalaj kağıdı

  

48053000           Sülfitli ambalaj kağıdı

  

480530000000   Sülfitli ambalaj kağıdı

  

480540               Filtre kağıdı/kartonu

  

48054000           Filtre kağıdı/kartonu

  

480540001000   Filtre kağıdı(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480540002000   Filtre kartonu (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480550               Keçe kağıdı/kartonu

  

48055000           Keçe kağıdı/kartonu

  

480550001000   Keçe kağıdı (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480550002000   Keçe kartonu (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)



  

480591               Kağıt/karton (m2 ağırlık; <150gr.)

  

48059100           Kağıt/karton (m2 ağırlık; <150gr.)

  

480591001100   Kurutma kağıdı (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)(m2 ağır.=<150gr)

  

480591001200   %70 den fazla odun hamuru içeren kağıtlar (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)(50=<m2

ağ<= 55gr)(Gazete kağ.hariç)

  

480591001300   Diğer kağıtlar (m2 ağır.=<150gr) (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480591001400   Diğer kartonlar (m2 ağır.=<150gr) (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480592               Kağıt/karton (m2 ağırlık; 150x225gr.)

  

48059200           Kağıt/karton (m2 ağırlık; 150x225gr.)

  

480592001000   Kağıtlar (m2 ağırlık; 150<m2<225gr.) (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480592002000   Kartonlar (m2 ağırlık; 150<m2<225gr.) (kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480593               Kağıt/karton (m2 ağırlık; > 225gr.)

  

48059320           Kullanılmış kağıt/karton (m2 ağırlık; > 225gr.)

  

480593201000   Kullanılmış kağıtlardan yapılmış kağıtlar (m2 ağırlık; >

=225gr.)(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480593202000   Kullanılmış kağıtlardan yapılmış kartonlar (m2 ağırlık; >

=225gr.)(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

48059380           Diğer kağıt/karton (m2 ağırlık; >225gr.)

  

480593801000   Diğer hal ve şekillerdeki kağıtlar(m2 ağ.>=225)(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

480593802000   Diğer hal ve şekillerdeki kartonlar(m2 ağ.>=225)(kuşesiz/sıvasız;rulo/tabaka halinde)

  

4806                   Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıt, çizim kağıtları, kristal kağıt ve diğer saydam ve yarı

saydam kağıtlar

  



480610               Bitkisel parşömen

  

48061000           Bitkisel parşömen

  

480610000000   Bitkisel parşömen

  

480620               Yağ geçirmez kağıtlar

  

48062000           Yağ geçirmez kağıtlar

  

480620000000   Yağ geçirmez kağıtlar

  

480630               Çizim kağıtları

  

48063000           Çizim kağıtları

  

480630001000   Aydınger kağıdı

  

480630009000   Diğer çizim kağıtları

  

480640               Kristal kağıt ve diğer saydam, yarı saydam kağıtlar

  

48064010           Kristal denilen kağıt

  

480640100000   Kristal denilen kağıt

  

48064090           Saydam/yarı saydam kağıtlar

  

480640900011   Diğer saydam kağıtlar (alassine)

  

480640900019   Diğer yarı saydam kağıtlar

  

4807                   Yapıştırma ile elde edilen kağıt ve karton (rulo veya tabaka halinde)

  

480700               Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton (rulo/tabaka halinde)

  

48070030           Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton; kullanılmış kağıttan (kağıt kaplı/değil)

  

480700300000   Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton; kullanılmış kağıttan (kağıt kaplı/değil)

  

48070080           Diğer yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt/karton



  

480700800000   Diğer yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt/karton

  

4808                   Oluklu kağıt ve kartonlar

  

480810               Oluklu kağıt/kartonlar

  

48081000           Oluklu kağıt/kartonlar

  

480810000000   Oluklu kağıt/kartonlar

  

480840               Birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma yapılmış veya perfore

edilmiş olsun olmasın)

  

48084000           Birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma yapılmış veya perfore

edilmiş olsun olmasın)

  

480840000000   Birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma yapılmış veya perfore

edilmiş olsun olmasın)

  

480890               Krepeli/kıvrımlı kağıt/kartonlar

  

48089000           Krepeli/kıvrımlı kağıt/kartonlar

  

480890000011   Krepe edilmiş filtre kağıdı

  

480890000019   Diğer krepeli/kıvrımlı kağıt ve kartonlar

  

4809                   Karbon kağıdı; kopya, çıkartma, transfer kağıtları (rulo veya tabaka halinde)

  

480920               Kendinden kopya eden kağıtlar (yüzü kaolinli veya inorgonik maddelerle sıvanmış)

  

48092000           Kendinden kopya eden kağıt

  

480920000000   Kendinden kopya eden kağıt

  

480990               Diğer kopya ve transfer kağıtları

  

48099000           Karbon kağıdı, diğer kopya veya transfer kağıtları; rulo veya tabakalar halinde (kendinden

kopya eden hariç)

  



480990000000   Karbon kağıdı, diğer kopya veya transfer kağıtları; rulo veya tabakalar halinde (kendinden

kopya eden hariç)

  

4810                   Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış kağıt ve

kartonlar

  

481013               Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar (rulo halinde)

  

48101300           Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar; rulo halinde

  

481013001000   Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar ;Rulolar halinde, kaydedici

cihazlara mahsus diyagram kağıtları

  

481013009000   Bir/iki yüzü kaolin,inorganik madde sıvanmış;Yazı/baskı/diğer grafik amaçla kullanılan

kağıt ve karton diğ.(Rulohalinde)

  

481014               Bir/iki yüzü kaolin, inorganik sıvanmış kağıt (katlanmış kenar ebadı; 435-297mm)tabaka

  

48101400           Yazı, baskı veya grafik için kağıt ve kartonlar; bir kenarı <=435mm, diğer kenarı <=

297mm, tabakalar halinde

  

481014001000   Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları; bir kenarı <=435mm, diğer kenarı <=

297mm, tabakalar halinde

  

481014009000   Diğer yazı, baskı veya grafik için kağıt ve kartonlar; bir kenarı <=435mm, diğer kenarı <=

297mm, tabakalar halinde

  

481019               Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıt; diğerleri, tabaka

  

48101900           Diğer yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar

  

481019001000   Kaydedici cihazlara mahsus diğer diyagram kağıtları

  

481019009000   Diğer yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar

  

481022               Hafif kuşe kağıt

  

48102200           Hafif kuşe kağıt; yazım, baskı veya diğer grafik amaçlar için

  

481022001000   Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları,hafif kuşe(Yazım,baskı/grafik amasçlı kul.,

lif miktarı>%10 ağırlık)



  

481022009000   Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan diğer kağıt ve kartonlar; hafif kuşe

  

481029               Diğer yazı, baskı/grafik kağıtları

  

48102930           Yazım, baskı ve grafik amaçlı kullanılan diğer kağıt ve kartonlar ( rulo halinde);lif

mik>toplıfmık%10

  

481029300000   Yazım, baskı ve grafik amaçlı kullanılan diğer kağıt ve kartonlar ( rulo halinde);lif

mik>toplıfmık%10

  

48102980           Baskılı/kabartmalı diğer kağıt ve karton; diğer hallerde

  

481029801000   Kaydedici cihazlara mahsus diğer diyagram kağıtları, lif miktarı>toplıfmık%10

  

481029809000   Yazım, baskı ve grafik amaçlı kullanılan diğer kağıt ve kartonlar (diğer halde);lif

mik>toplıfmık%10

  

481031               Kraft kağıt, kartonlar; kütle halinde tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.=<150gr)

  

48103100           Kraft kağıt, kartonlar; kütle halinde tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.=<150gr)

  

481031000000   Kraft kağıt, kartonlar; kütle halinde tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.=<150gr)

  

481032               Kraft kağıt/karton; beyazlatılmış (m2 >150gr) kimyasal lif>%95

  

48103210           Kraft kağıt, karton; kaolin ile sıvanmış, kütle tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.>150gr)

  

481032100000   Kraft kağıt, karton; kaolin ile sıvanmış, kütle tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.>150gr)

  

48103290           Kraft kağıt, karton; diğer şekilde, kütle tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.>150gr)

  

481032900000   Kraft kağıt, karton; diğer şekilde, kütle tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.>150gr)

  

481039               Yazım, baskı/diğer grafik amaçlar için kağıt, kartonlar; diğer

  

48103900           Diğer kraft kağıt ve kartonlar (Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlı kullanılanlar

hariç);diğerleri

  

481039000000   Diğer kraft kağıt ve kartonlar (Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlı kullanılanlar

hariç);diğerleri



  

481092               Çok katlı kağıt/kartonlar; kaolin vb. sıvanmış

  

48109210           Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; her tabakası beyazlatılmış

  

481092100000   Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; her tabakası beyazlatılmış

  

48109230           Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; sadece bir dış tabakası beyazlatılmış

  

481092300000   Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; sadece bir dış tabakası beyazlatılmış

  

48109290           Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; diğerleri

  

481092900000   Çok katlı diğer kağıt ve kartonlar; diğerleri

  

481099               Kağıt/kartonlar; diğer kaolin vb. sıvanmış

  

48109910           Diğer Kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış kağıt ve karton (kaolin ile sıvanmış)

  

481099100000   Diğer Kağıt ve kartonlar; beyazlatılmış kağıt ve karton (kaolin ile sıvanmış)

  

48109980           Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış diğer kağıt

veya kartonlar

  

481099801000   Bir yüzü boyanmış altın veya gümüş yaldızlanmış veya krome edilmiş diğer kağıt ve

kartonlar

  

481099809000   Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile sıvanmış diğer kağıt

veya kartonlar

  

4811                   Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar

  

481110               Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; katranlı, bitümenli/asfaltlı

  

48111000           Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; katranlı, bitümenli/asfaltlı

  

481110001000   Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın)(katranlı,

bitümenli/asfaltlı)

  

481110009000   Diğer kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka;(katranlı, bitümenli/asfaltlı)

  



481141               Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; kendinden yapışkan olanlar

  

48114120           Kendinden yapışkanlı kağıt ve kartonlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla

sıvanmış)genişlik<10cm

  

481141200000   Kendinden yapışkanlı kağıt ve kartonlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla

sıvanmış)genişlik<10cm

  

48114190           Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; diğer kendinden yapışkan olanlar

  

481141901000   Kendinden yapışkanlı kağıt ve kartonlar (genişlik>15cm rulo)veya(ebat>

36x15cmm.tabaka)

  

481141909000   Kendinden yapışkanlı kağıt ve kartonlar, diğerleri

  

481149               Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; zamklı/yapışkan olanlar

  

48114900           Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; zamklı/yapışkan olanlar

  

481149001000   Zamklı veya yapışkan kağıt ve kartonlar;kendinden yapışkan olmayan (genişlik>15cm

rulo)veya(ebat> 36x15cmm.tabaka)

  

481149009000   Zamklı veya yapışkan kağıt ve kartonlar;kendinden yapışkan olmayan;diğerleri

  

481151               Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış (m2 ağır.>150 gr)

  

48115100           Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış (m2 ağır.>150 gr)

  

481151001000   Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları;beyazlatılmış (m2 ağır.>150 gr) (yapışkan olanlar

hariç)

  

481151009000   Plastik sıvanmış, emdirilmiş/kaplanmış diğer kağıt ve kartonlar;beyazlatılmış; (m2

ağır.>150 gr);yapışkan olanlar hariç

  

481159               Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri

  

48115900           Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri

  

481159001000   Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları;diğerleri (yapışkan olanlar hariç)

  

481159009000   Plastik sıvanmış, emdirilmiş/kaplanmış diğer kağıt ve kartonlar;diğerleri;yapışkan olanlar

hariç



  

481160               Kağıt/karton; mum, parafin mumu, stearin, yağ vb sıvalı, emdirilmiş/kaplanmış

  

48116000           Kağıt/karton; mum, parafin mumu, stearin, yağ vb sıvalı, emdirilmiş/kaplanmış

  

481160001000   Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları; mum, parafin mumu, stearin, yağ vb sıvalı,

emdirilmiş/kaplanmış

  

481160009000   Mum, parafin mumu, stearin, yağ veya gliserol sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış diğer

kağıt ve kartonlar

  

481190               Diğer kağıt/karton, selüloz vatka, elyaf tabakalar

  

48119000           Diğer kağıt/karton, selüloz vatka, elyaf tabakalar

  

481190001000   Deri taklidi kartonlar;diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları

  

481190002000   Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları; diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif

tabakaları

  

481190009000   Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları; diğerleri

  

4812                   Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar

  

481200               Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar

  

48120000           Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar

  

481200001000   Filtre cihazları için amyant lif içeren kağıt hamurundan levhalar

  

481200009000   Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar; diğerleri

  

4813                   Sigara kağıdı

  

481310               Sigara kağıdı; defter/boru halinde

  

48131000           Sigara kağıdı; defter/boru halinde

  

481310001000   Sigara kağıdı; yaprak halinde olanlar

  

481310008000   Sigara kağıdı; diğerleri



  

481320               Sigara kağıdı (genişlik: <5 cm) rulo halinde olanlar

  

48132000           Sigara kağıdı (genişlik: <5 cm) rulo halinde olanlar

  

481320000000   Sigara kağıdı (genişlik: <5 cm) rulo halinde olanlar

  

481390               Sigara kağıdı, diğer

  

48139010           Sigara kağıdı (5cm<genişlik<15cm) rulo halinde olanlar

  

481390100000   Sigara kağıdı (5cm<genişlik<15cm) rulo halinde olanlar

  

48139090           Sigara kağıdı; diğer şekil ve hallerde

  

481390901000   Siğara kağıdı; emdirilmemiş (genişlik:>15cm rulo ) veya(bir kenarı>36 cm

dikdörtgen)şeklindeki yapraklar halinde

  

481390909000   Sigara kağıdı; diğer şekil ve hallerde

  

4814                   Duvar kağıtları, duvar kaplamaları, cam kağıtları

  

481420               Duvar kağıtları vb. duvar kaplamaları (pürtüklü, kabartmalı, boyalı, dekoreli, sıvalı)

  

48142000           Duvar kağıtları vb. duvar kaplamaları (pürtüklü, kabartmalı, boyalı, dekoreli, sıvalı)

  

481420000000   Duvar kağıtları vb. duvar kaplamaları (pürtüklü, kabartmalı, boyalı, dekoreli, sıvalı)

  

481490               Diğer duvar kağıdı, duvar kaplamaları, cam kağıtları

  

48149010           Diğer duvar kağıtları vb duvar kaplamaları, pürtüklü, kabartılı, boyalı, sıvalı vb

  

481490100000   Diğer duvar kağıtları vb duvar kaplamaları, pürtüklü, kabartılı, boyalı, sıvalı vb

  

48149070           Diğer duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, diğer cam kağıtları

  

481490701000   Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; kaplanmış kağıttan

  

481490702000   İşlenmeden boyanmış kağıtlar "ingrain"; emdirilmiş,genişliği 60 cm.yi geçen fakat 160

cm.yi geçmeyenler

  



481490703000   İşlenmeden boyanmış diğer kağıtlar "ingrain"

  

481490709000   Diğer duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, diğer cam kağıtları

  

4816                   Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt, diğer kopya ve transfer kağıtları, mumlu teksir

kağıdı ve ofset levhalar

  

481620               Kendinden kopya eden kağıtlar

  

48162000           Kendinden kopya eden kağıtlar

  

481620001000   Kendinden kopya eden kağıt; emdirilmiş/boyanmış

  

481620009000   Kendinden kopya eden kağıt; diğerleri

  

481690               Diğer karbon kağıdı, kendinden kopya ve transfer kağıtları

  

48169000           Diğer karbon kağıdı, kendinden kopya ve transfer kağıtları

  

481690001100   Karbon kağıtları vb.kopya kağıtları; emdirilmiş/boyanmış olanlar

  

481690001900   Karbon kağıtları vb.kopya kağıtları; diğer hallerde

  

481690002000   Mumlu teksir kağıdı (stensil)

  

481690009000   Diğer karbon ve kendinden kopya ve transfer kağıtları

  

4817                   Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları, kartpostallar vb.

  

481710               Zarflar

  

48171000           Zarflar

  

481710000000   Zarflar

  

481720               Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları

  

48172000           Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları

  

481720000000   Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları

  



481730               Kağıt/kartondan kutular, poşetler vb diğer zarflar içine takım yerleştirilmiş

  

48173000           Kağıt/kartondan kutular, poşetler vb diğer zarflar içine takım yerleştirilmiş

  

481730000000   Kağıt/kartondan kutular, poşetler vb diğer zarflar içine takım yerleştirilmiş

  

4818                   Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü, kağıt mendiller vb.

  

481810               Tuvalet kağıdı

  

48181010           Tuvalet kağıtları; bir katının (m2. ağır.=<25 gr)

  

481810101000   Tuvalet kağıtları; kraft kağıdından, bir katının (m2. ağır.=<25 gr)

  

481810109000   Tuvalet kağıtları; diğer, bir katının (m2. ağır.=<25 gr)

  

48181090           Tuvalet kağıtları; bir katının (m2. ağır. >25 gr)

  

481810901000   Tuvalet kağıtları; kraft kağıdından, bir katının (m2. ağır. >25 gr)

  

481810909000   Tuvalet kağıtları; diğer, bir katının (m2. ağır. >25 gr)

  

481820               Kağıt mendil, kurutma, silme havluları

  

48182010           Mendiller, kurulama/yüz silme kağıtları

  

481820100000   Mendiller, kurulama/yüz silme kağıtları

  

48182091           El havluları; rulo halinde olanlar

  

481820910000   El havluları; rulo halinde olanlar

  

48182099           El havluları; diğerleri

  

481820990000   El havluları; diğerleri

  

481830               Masa örtüleri ve sofra peçeteleri

  

48183000           Masa örtüleri ve sofra peçeteleri

  

481830000000   Masa örtüleri ve sofra peçeteleri



  

481850               Kağıttan, selüloz vatka/lif tabakalarından giyim eşyası ve aksesuarı

  

48185000           Kağıttan, selüloz vatka/lif tabakalarından giyim eşyası ve aksesuarı

  

481850000000   Kağıttan, selüloz vatka/lif tabakalarından giyim eşyası ve aksesuarı

  

481890               Kağıttan ev eşyası, hastane eşyası-diğer eşya

  

48189010           Kağıttan tıbbi, cerrahi/hijyenik amaç için eşya (perakende satılacak halde değil)

  

481890100000   Kağıttan tıbbi, cerrahi/hijyenik amaç için eşya (perakende satılacak halde değil)

  

48189090           Rulo/tabakalar halinde diğer kağıt/kartonlardan ev eşyası vb

  

481890901100   Rulo/tabakalar halinde diğer kağıttan diğer ev eşyası vb

  

481890901200   Rulo/tabakalar halinde diğer kartondan diğer ev eşyası vb

  

481890909000   Rulo/tabakalar halinde diğer kağıt ve kartonlardan diğer ev eşyası vb

  

4819                   Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutu, mafhaza, torba

vb.

  

481910               Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar

  

48191000           Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar

  

481910000000   Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar

  

481920               Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutu-mahfazalar

  

48192000           Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutu-mahfazalar

  

481920000011   Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutular, muhafazalar (m2 ağır.< 600 gr)

  

481920000019   Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutular, muhafazalar (m2 ağır.= >600 gr)

  

481930               Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm

  

48193000           Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm



  

481930001000   Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm; kağıt/kartondan olanlar

  

481930009000   Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm; diğer

  

481940               Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)

  

48194000           Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)

  

481940001100   Çimento ve gübre torbaları; kağıt/kartondan olanlar

  

481940001900   Diğer torba/çantalar (külahlar dahil) kağıt/kartondan olanlar

  

481940009000   Selüloz vatkadan/selüloz lif tabakalarından torba/çantalar (külahlar dahil)

  

481950               Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil)

  

48195000           Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil)

  

481950001000   Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil) kağıt/kartondan olanlar

  

481950009000   Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil) diğer

  

481960               Büro, dükkan vb yerlerde kullanılan evrak tasnif, mektup kutuları vb eşya

  

48196000           Büro, dükkan vb yerlerde kullanılan evrak tasnif, mektup kutuları vb eşya

  

481960001000   Büro, dükkan vb yerler için evrak tasnif, mektup kutuları vb eşya; kağıt/kartondan

  

481960009000   Büro, dükkan vb yerlerde kullanılan evrak tasnif, mektup kutuları vb eşya; diğer

  

4820                   Kağıt veya kartondan defterler, bloknotlar, klasörler, dosyalar vb. kırtasiye eşyası

  

482010               Defterler kayıt, hesap, not, makbuz; ajandalar, hatıra defterleri

  

48201010           Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş/makbuz defterleri

  

482010100000   Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş/makbuz defterleri

  

48201030           Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri

  



482010300000   Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri

  

48201050           Ajandalar

  

482010500000   Ajandalar

  

48201090           Diğer defterler vb. eşya

  

482010900011   Okul defterler

  

482010900019   Diğer defterler vb. eşya

  

482020               Müsvette defterleri

  

48202000           Müsvette defterleri

  

482020000000   Müsvette defterleri

  

482030               Klasörler, ciltler, dosya gömlekleri ve kapakları

  

48203000           Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları

  

482030000000   Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları

  

482040               Çok yüzlü iş formları, karbonla 2.kopyası çıkarılan defterler

  

48204000           Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler

  

482040000000   Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler

  

482050               Koleksiyon ve numunelerin konduğu albümler

  

48205000           Koleksiyon ve numunelerin konduğu albümler

  

482050000000   Koleksiyon ve numunelerin konduğu albümler

  

482090               Kağıt/kartondan diğer büro/kırtasiye eşyası, defter vb

  

48209000           Kağıt/kartondan diğer büro/kırtasiye eşyası, defter vb

  

482090000000   Kağıt/kartondan diğer büro/kırtasiye eşyası, defter vb



  

4821                   Kağıt veya kartondan her cins etiketler

  

482110               Kağıt/kartondan baskılı etiketler

  

48211010           Kağıt/kartondan her cins etiketler, baskılı olanlar; kendinden yapışkan

  

482110100000   Kağıt/kartondan her cins etiketler, baskılı olanlar; kendinden yapışkan

  

48211090           Kağıt/kartondan her cins etiketler, baskılı olanlar; diğer

  

482110900000   Kağıt/kartondan her cins etiketler, baskılı olanlar; diğer

  

482190               Kağıt/kartondan baskılı olmayan etiketler

  

48219010           Kağıt/kartondan her cins etiketler; Baskılı olmayan kendinden yapışkan

  

482190100000   Kağıt/kartondan her cins etiketler; Baskılı olmayan kendinden yapışkan

  

48219090           Kağıt/kartondan her cins etiketler;baskılı olmayan; diğer

  

482190900000   Kağıt/kartondan her cins etiketler;baskılı olmayan; diğer

  

4822                   Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobin, masura, makara vb.

  

482210               Dokumaya elverişli iplik bobin, masura, vb. kağıt, karton esaslı

  

48221000           Dokumaya elverişli iplik bobin, masura, vb. kağıt, karton esaslı

  

482210000011   Endüstriyel iplik sarılması için yüzeyi silikonlu parşömenle kaplanmış, çapı:7cm, uzunluğu

28cm'yi geçen bobin

  

482210000019   Dokumaya elverişli ipliklerin sarılmasına mahsus diğer bobin vemasuralar

  

482290               Diğer bobin, masura, makara vb. kağıt, karton esaslı-diğer

  

48229000           Diğer bobin, masura, makara vb. kağıt, karton esaslı-diğer

  

482290000000   Diğer bobin, masura, makara vb. kağıt, karton esaslı-diğer

  

4823                   Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları ve bunlardan diğer eşya



  

482320               Filtre kağıt ve kartonu

  

48232000           Filtre kağıt ve kartonu

  

482320000000   Filtre kağıt ve kartonu

  

482340               Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin, tabaka/disk halinde)

  

48234000           Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin, tabaka/disk halinde)

  

482340000000   Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin, tabaka/disk halinde)

  

482361               Bambu; kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb.

  

48236100           Bambu; kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb.

  

482361000000   Bambu; kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb.

  

482369               Diğer kağıt ve kartondan; kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar vb.

  

48236910           Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar

  

482369100000   Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar

  

48236990           Kağıt ve kartondan bardaklar vb.

  

482369900000   Kağıt ve kartondan bardaklar vb.

  

482370               Kağıt hamurundan kalıplanmış/preslenerek yapılmış eşya

  

48237010           Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular

  

482370100000   Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular

  

48237090           Kağıt hamurundan diğer kalıplanmış/preslenmiş eşya

  

482370900000   Kağıt hamurundan diğer kalıplanmış/preslenmiş eşya

  

482390               Kağıt hamuru, kağıt, karton esaslı diğer eşya

  



48239040           Yazma, çizim/diğer grafik için diğer kağıt, kartonlar; diğer

  

482390401000   Yazı makineleri için kağıt ve pelür kağıdı

  

482390402000   Fotokopi kağıdı

  

482390409011   Şerit kağıtlar; diğer

  

482390409012   Mikrofilm kartı

  

482390409019   Yazma, çizim/diğer grafik için diğer kağıt, kartonlar

  

48239085           Diğer kağıt ve kartondan diğer eşyalar

  

482390851011   Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş mumlu ve difenilli sargılık kağıt

  

482390851019   Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş diğer kağıtlar

  

482390852000   Diğer conta ve rondelalar; kağıt, karton ve benzerlerinden

  

482390853000   Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş olsun olmasın)

  

482390859100   Zamklı/yapışkan olanlar; üzeri vulkanize edilmemiş tabii/sentetik kauçukla sıvanmış

(genişlik: <10 cm.)

  

482390859200   Zamklı veya yapışkan, kendinden yapışkan olanlar diğer yer kaplamaları

  

482390859300   Zamklı veya yapışkan olanlar diğer yer kaplamaları

  

482390859900   Diğer kağıt ve kartondan diğer eşyalar

  


