
A             CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

  

01           Canlı hayvanlar

  

0101       Canlı at, eşek, katır ve bardolar

  

010110   Canlı at, eşek, katır ve bardolar (damızlık)

  

010190   At, eşek, katır ve bardo (damızlık olmayan)

  

0102       Canlı sığır

  

010210   Sığır (damızlık)

  

010290   Sığır (damızlık olmayanlar)

  

0103       Canlı domuz

  

010310   Domuz (damızlık)

  

010391   Domuz; damızlık olmayan (ağırlık < 50kg)

  

010392   Domuz; diğer (ağırlık =>50kg)

  

0104       Koyun ve keçiler

  

010410   Koyun

  

010420   Keçi

  

0105       Kümes hayvanları

  

010511   Horoz ve tavuk (ağırlık <185gr)

  

010512   Hindi (ağırlık < 185gr)

  

010519   Kümes hayvanları (ağırlık <185 gr)

  

010592   Horoz ve tavuk (ağırlık =<2000 gr)

  

010593   Horoz ve tavuk (ağırlık >2000gr)



  

010599   Kümes hayvanları; diğer

  

0106       Canlı diğer hayvanlar

  

010611   Maymunlar

  

010612   Balina, yunus ve domuz balıkları

  

010619   Memeli diğer hayvanlar

  

010620   Sürüngenler

  

010631   Kuş; yırtıcı

  

010632   Papağanımsı kuşlar

  

010639   Kuş; diğerleri

  

010690   Diğer hayvanlar

  

02           Etler ve yenilen sakatat

  

0201       Sığır eti (taze/soğutulmuş)

  

020110   Sığır eti; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020120   Sığır eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

  

020130   Sığır eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

0202       Sığır eti (dondurulmuş)

  

020210   Sığır eti; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)

  

020220   Sığır eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

  

020230   Sığır eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

0203       Domuz eti

  



020311   Domuz eti; karkas/yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020312   Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020319   Diğer domuz etleri (taze/soğutulmuş)

  

020321   Domuz eti; karkas/yarım karkas (dondurulmuş)

  

020322   Domuz eti; but, kol vb. parçaları-kemikli (dondurulmuş)

  

020329   Diğer domuz etleri (dondurulmuş)

  

0204       Koyun ve keçi eti

  

020410   Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş)

  

020421   Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (taze/soğutulmuş)

  

020422   Koyun eti; kemikli (taze/soğutulmuş)

  

020423   Koyun eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

020430   Kuzuların karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  

020441   Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş)

  

020442   Koyun eti; kemikli (dondurulmuş)

  

020443   Koyun eti; kemiksiz (dondurulmuş)

  

020450   Keçi eti

  

0205       At, eşek, katır/bardo etleri

  

020500   At, eşek, katır/bardo etleri

  

0206       Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşeklerin yenilen sakatatı

  

020610   Sığır sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020621   Sığır dili (dondurulmuş)



  

020622   Sığır karaciğeri (dondurulmuş)

  

020629   Sığır sakatatı; diğer (dondurulmuş)

  

020630   Domuz sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020641   Domuz sakatatı (dondurulmuş)

  

020649   Domuz sakatatı, diğerleri (dondurulmuş)

  

020680   Diğer hayvanların diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020690   Diğer hayvanların diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

0207       Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı

  

020711   Horoz ve tavukların parçalanmış etler (taze/soğutulmuş)

  

020712   Horoz ve tavukların parçalanmamış etler (dondurulmuş)

  

020713   Horoz ve tavukların parçalanmamış etler (taze/soğutulmuş)

  

020714   Horoz ve tavukların parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş)

  

020724   Hindilerin parçalanmamış etleri (taze/soğutulmuş)

  

020725   Hindilerin parçalanmamış etleri (dondurulmuş)

  

020726   Hindilerin parçalanmış et ve sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

020727   Hindilerin parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş)

  

020732   Ördek, kaz ve beç tavuklarının eti; parçalanmamış (taze/soğutulmuş)

  

020733   Ördek, kaz ve beç tavuklarının eti; parçalanmamış (dondurulmuş)

  

020734   Ördek, kaz ve beç tavuklarının yağlı karaciğeri (taze/soğutulmuş)

  

020735   Diğer kümes hayvanlarının etleri (taze/soğutulmuş)

  



020736   Diğer kümes hayvanlarının etleri (dondurulmuş)

  

0208       Diğer etler ve yenilen sakatat

  

020810   Tavşanların et ve yenilen sakatatı

  

020820   Kurbağa bacağı

  

020830   Maymunların eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020840   Balina, yunus ve domuz balıklarının eti, yenilen sakatatı (taze/soğuk/dondurulmuş)

  

020850   Sürüngenlerin eti, yenilen sakatatı (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

020890   Diğer hayvanların et ve yenilen sakatatı

  

0209       Domuz ve kümes hayvanlarının yağları

  

020900   Domuz ve kümes hayvanlarının yağları

  

0210       Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsülenmiş)

  

021011   Domuz etlerinden but, kol vb. parçaları (kemikli) (tuz./salamura/kuru../tütsü)

  

021012   Domuzun karın ve karın parçaları (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

021019   Domuzun diğer etleri (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

021020   Sığır etleri (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

021091   Maymunların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021092   Balina, yunus ve domuz balıkları sakatatı (tuzlu/salamura/kuru/tütsülü)

  

021093   Sürüngenlerin sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

021099   Diğer hayvanların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

03           Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar

  

0301       Canlı balıklar



  

030110   Süs balıkları

  

030191   Alabalıklar (canlı)

  

030192   Yılan balıkları (canlı)

  

030193   Sazan balıkları (canlı)

  

030199   Diğerler balıklar (canlı)

  

0302       Balık (taze/soğutulmuş)

  

030211   Alabalıklar (taze/soğutulmuş)

  

030212   Pasifik, atlantik, tuna salmonları (taze/soğutulmuş)

  

030219   Diğer alabalıklar (taze/soğutulmuş)

  

030221   Tütün balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030222   Yaldızlı pisi balığı (taze/soğutulmuş)

  

030223   Dil balığı (taze/soğutulmuş)

  

030229   Diğer yassı balıklar (taze/soğutulmuş)

  

030231   Ton balığı (taze/soğutulmuş)

  

030232   Sarı yüzgeçli orkinos (taze/soğutulmuş)

  

030233   Yazılı orkinos (taze/soğutulmuş)

  

030234   Bigeye orkinosu (taze/soğutulmuş)

  

030235   Mavi yüzgeçli orkinos (taze/soğutulmuş)

  

030236   Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (taze/soğutulmuş)

  

030239   Diğer ton balıkları (taze/soğutulmuş)

  



030240   Ringa balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030250   Morina balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030261   Sardalye balıkları (taze/soğutulmuş)

  

030262   Haddock (taze/soğutulmuş)

  

030263   Kömür balığı (taze/soğutulmuş)

  

030264   Uskumru balığı (taze/soğutulmuş)

  

030265   Köpek balığı (taze/soğutulmuş)

  

030266   Yılan balığı (taze/soğutulmuş)

  

030269   Diğer balıklar (taze/soğutulmuş)

  

030270   Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (taze/soğutulmuş)

  

0303       Balıklar (dondurulmuş)

  

030311   Sockeye salmonu (dondurulmuş)

  

030319   Diğer pasifik salmonları (dondurulmuş)

  

030321   Alabalıklar (dondurulmuş)

  

030322   Atlantik ve tuna salmonları (dondurulmuş)

  

030329   Diğer alabalıklar (dondurulmuş)

  

030331   Tütün balıkları (dondurulmuş)

  

030332   Yaldızlı pisi balığı (dondurulmuş)

  

030333   Dil balığı (dondurulmuş)

  

030339   Diğer yassı balıklar (dondurulmuş)

  

030341   Ton balıkları (dondurulmuş)



  

030342   Sarı yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)

  

030343   Yazılı orkinos (dondurulmuş)

  

030344   Bigeye orkinosu (dondurulmuş)

  

030345   Mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)

  

030346   Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (dondurulmuş)

  

030349   Diğer ton balıkları (dondurulmuş)

  

030350   Ringa balıkları (dondurulmuş)

  

030360   Morina balıkları (dondurulmuş)

  

030371   Sardalyeler (dondurulmuş)

  

030372   Haddock (dondurulmuş)

  

030373   Kömür balığı (dondurulmuş)

  

030374   Uskumru balıkları (dondurulmuş)

  

030375   Köpek balıkları (dondurulmuş)

  

030376   Yılan balıkları (dondurulmuş)

  

030377   Levrekgiller (dondurulmuş)

  

030378   Berlam balıkları (dondurulmuş)

  

030379   Diğer balıklar (dondurulmuş)

  

030380   Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (dondurulmuş)

  

0304       Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze/soğutulmuş/dondurulmuş)

  

030410   Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze/soğutulmuş)

  



030420   Balık filetoları (dondurulmuş)

  

030490   Diğer dondurulmuş balık etleri

  

0305       Balıklar (kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş/tütsülenmiş)

  

030510   İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri

  

030520   Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (kurutulmuş/tütsü/tuzlan/salamura)

  

030530   Balık filetoları-kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş, fakat tütsüsüz

  

030541   Pasifik, atlantik, tuna salmonları (tütsülü)

  

030542   Ringa balıkları (tütsülü)

  

030549   Diğer balıklar (tütsülü)

  

030551   Morina balıkları (kuru/tütsüsüz)

  

030559   Diğer balıklar (kuru/tütsüsüz)

  

030561   Ringa balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030562   Morina balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030563   Hamsi balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

030569   Diğer balıklar (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

0306       Kabuklu hayvanlar (canlı/taze/soğutul../donduru../kurutul../tuzlan.. vs.)

  

030611   Böcek ve diğer deniz ıstakozları (dondurulmuş)

  

030612   Istakozlar (dondurulmuş)

  

030613   Karidesler (dondurulmuş)

  

030614   Yengeçler (dondurulmuş)

  

030619   Kabuklu hayvanların un, ezme ve pelletleri (dondurulmuş)



  

030621   Böcek ve diğer deniz ıstakozları (dondurulmamış)

  

030622   Istakozlar

  

030623   Karidesler (dondurulmamış)

  

030624   Yengeçler (dondurulmamış)

  

030629   Kabuklu hayvanların un, ezme ve pelletleri (dondurulmamış)

  

0307       Yumuşakçalar (canlı/taze/soğutulmuş/dondurulmuş/kurutulmuş/tuzlanmış vs.)

  

030710   İstiridyeler (canlı/taze/soğutulmuş/dondurulmuş/kurutulmuş/tuzlanmış vs.)

  

030721   Tarak (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030729   Tarak (dondurulmuş)

  

030731   Midye (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030739   Midye (dondurulmuş)

  

030741   Mürekkep balıkları ve kalamar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030749   Mürekkep balıkları (diğer hallerde)

  

030751   Ahtapotlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030759   Ahtapotlar (diğer hallerde)

  

030760   Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)

  

030791   Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

030799   Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (dondurulmuş)

  

04           Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay.yumurtaları, bal vb.

  

0401       Süt ve krema (konsantre edilmemiş, tatlandırıcı madde içermeyen)

  



040110   Süt, krema (katı yağ oranı % 1'i geçmeyen)

  

040120   Süt, krema (katı yağ oranı % 1'i geçen %6'yı geçmeyen)

  

040130   Süt, krema (katı yağ oranı %6'yı geçen)

  

0402       Süt, krema (konsantre edilmiş, tatlandırıcı madde içerenler)

  

040210   Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'ten az)

  

040221   Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'tan fazla) (tatlandırıcısız)

  

040229   Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'tan fazla) (diğer)

  

040291   Süt, krema (tatlandırıcı içermeyen)

  

040299   Süt, krema (diğer şekillerde)

  

0403       Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir vs. (konsantre edilmiş)

  

040310   Yoğurt (konsantre edilmiş)

  

040390   Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, kefir vs. (konsantre edilmiş)

  

0404       Peynir altı suyu

  

040410   Peynir altı suyu ve tadil edilmiş peynir altı suyu

  

040490   Diğer peynir altı suyu

  

0405       Sütten elde edilen yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri

  

040510   Tereyağı

  

040520   Sürülerek yenilen süt ürünleri

  

040590   Sütten elde edilen diğer yağlar

  

0406       Peynir ve lor

  

040610   Taze peynir (olgunlaşmamış/sertleşmemiş) ve lor



  

040620   Rendelenmiş/toz haline getirilmiş her cins peynir

  

040630   Eritme peynirler (rendelenmemiş/toz haline getirilmemiş)

  

040640   Mavi damarlı peynirler

  

040690   Diğer peynirler

  

0407       Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları

  

040700   Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları

  

0408       Kuş, kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları

  

040811   Kuş ve kümes hayvanlarının yumurta sarıları (kurutulmuş)

  

040819   Kuş ve kümes hayvanlarının yumurta sarıları (diğer hallerde)

  

040891   Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları; kurutulmuş

  

040899   Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları; diğer hallerde

  

0409       Tabii bal

  

040900   Tabii bal

  

0410       Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ürünler

  

041000   Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ürünler

  

05           Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar

  

0501       İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

  

050100   İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

  

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

  

050210   Domuz kılları vb. döküntüleri

  



050290   Porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar

  

0503       At kılı ve at kılı döküntüleri

  

050300   At kılı ve at kılı döküntüleri

  

0504       Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze/soğutulmuş/dondurulmuş vs.)

  

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

  

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

  

050510   Doldurmada kullanılan tüyler; ince tüyler

  

050590   Diğer yerlerde kullanılan tüyler (ince tüyler)

  

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

  

050610   Asitle işlem görmüş kemik ve kıkırdaklar

  

050690   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)

  

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

  

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

  

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

  

0509       Hayvansal menşeli tabii süngerler

  

050900   Hayvansal menşeli tabii süngerler

  

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

  

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

  

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



  

051110   Sığır spermleri

  

051191   Suda yaşayan omurgasızların ürünleri ve suda yaşayan cansız hayvanlar

  

051199   Diğer hayvanların ürünleri ve karada bulunan cansız hayvanlar

  

B             BİTKİSEL ÜRÜNLER

  

06           Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları

  

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

  

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

  

060120   Çiçek soğan, 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

  

060220   Meyveleri/sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar çalılar

  

060230   Rododendronlar ve açelyalar

  

060240   Güller

  

060290   Diğer canlı bitkiler; mantar miselleri

  

0603       Buket yapmaya elverişli/kesme çiçek ve tomurcuklar

  

060310   Buket yapmaya elverişli/kesme çiçek ve tomurcuklar (taze)

  

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

  

0604       Buket yapmaya elverişli bitki yaprakları, dalları vd diğer kısımları

  

060410   Yosunlar ve likenler

  

060491   Buket yapmaya elverişli bitki yaprakları, dalları vd. diğer kısımları (taze)

  



060499   Buket yapmaya elverişli bitki yaprak ve dallar (diğer şekillerde)

  

07           Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

  

0701       Patates (taze/soğutulmuş)

  

070110   Patates (tohumluk)

  

070190   Patates; diğerleri (taze/soğutulmuş)

  

0702       Domates (taze/soğutulmuş)

  

070200   Domates (taze/soğutulmuş)

  

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

  

070310   Soğanlar ve şalotlar (taze/soğutulmuş)

  

070320   Sarımsaklar

  

070390   Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

0704       Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, vb. (taze/soğutulmuş)

  

070410   Karnabahar/broccoli (taze/soğutulmuş)

  

070420   Brüksel lahanası (taze/soğutulmuş)

  

070490   Diğerleri (taze/soğutulmuş)

  

0705       Marul ve hindiba (taze/soğutulmuş)

  

070511   Baş marul (taze/soğutulmuş)

  

070519   Diğer marullar (taze/soğutulmuş)

  

070521   Başlı hindiba (taze/soğutulmuş)

  

070529   Diğer hindiba (taze/soğutulmuş)

  

0706       Havuç, şalgam, teke sakalı, kök kerevizi vs. (taze/soğutulmuş)



  

070610   Havuç, şalgam (taze/soğutulmuş)

  

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

  

0707       Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş)

  

070700   Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş)

  

0708       Baklagiller (taze/soğutulmuş)

  

070810   Bezelye (taze/soğutulmuş)

  

070820   Fasulye ve barbunya (taze/soğutulmuş)

  

070890   Bakla; diğer (taze/soğutulmuş)

  

0709       Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

070910   Enginarlar (taze/soğutulmuş)

  

070920   Kuşkonmaz (taze/soğutulmuş)

  

070930   Patlıcanlar (taze/soğutulmuş)

  

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

  

070951   Agaricus cinsi mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

070952   Domalanlar (taze/soğutulmuş)

  

070959   Diğer mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

070960   Capsicum/pimenta cinsi meyveler (taze/soğutulmuş)

  

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

  

070990   Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

0710       Sebze, pişirilmiş (dondurulmuş)

  



071010   Patates (dondurulmuş)

  

071021   Bezelye (dondurulmuş)

  

071022   Fasulye (dondurulmuş)

  

071029   Diğer baklagiller (dondurulmuş)

  

071030   Ispanak (dondurulmuş)

  

071040   Tatlı mısır (dondurulmuş)

  

071080   Diğer sebzeler (dondurulmuş)

  

071090   Sebze karışımları (dondurulmuş)

  

0711       Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler

  

071120   Zeytin (geçici konserve)

  

071130   Kebere (geçici konserve)

  

071140   Hıyarlar ve kornişonlar (geçici konserve)

  

071151   Mantar; agaricus cinsi (geçici konserve)

  

071159   Diğer mantar ve domalanlar (geçici konserve)

  

071190   Diğer sebzeler; sebze karışımları (geçici konserve)

  

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

  

071220   Soğanlar (kurutulmuş)

  

071231   Agaricus cinsi mantarlar (kurutulmuş)

  

071232   Yahudi kulağı (kurutulmuş)

  

071233   Jöle mantarı (kurutulmuş)

  

071239   Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş)



  

071290   Diğer sebzeler; sebze karışımları (kurutulmuş)

  

0713       Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

071310   Bezelye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

071320   Nohut; kabuksuz (kuru)

  

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

  

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

  

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

  

071339   Diğer fasulyeler; kabuksuz (kuru)

  

071340   Mercimekler; kabuksuz (kuru)

  

071350   Bakla, at baklası; kabuksuz (kuru)

  

071390   Diğer baklagiller; kabuksuz (kuru)

  

0714       Manyok, ararot , salep, yer elması , tatlı patates, sagu vb.

  

071410   Manyok

  

071420   Tatlı patates

  

071490   Ararot, salep, yer elması, sagu vb.

  

08           Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu

  

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

  

080111   Hindistan cevizi (kurutulmuş)

  

080119   Hindistan cevizi (taze)

  

080121   Brezilya cevizi; kabuklu

  



080122   Brezilya cevizi; kabuksuz

  

080131   Kaju cevizi; kabuklu

  

080132   Kaju cevizi; kabuksuz

  

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

  

080211   Badem (kabuklu)

  

080212   Badem (kabuksuz)

  

080221   Fındık (kabuklu)

  

080222   Fındık (kabuksuz)

  

080231   Ceviz (kabuklu)

  

080232   Ceviz (kabuksuz)

  

080240   Kestane

  

080250   Antep fıstığı

  

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

  

0803       Muz (taze/kurutulmuş)

  

080300   Muz (taze/kurutulmuş)

  

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

  

080410   Hurma (taze/kurutulmuş)

  

080420   İncir (taze/kurutulmuş)

  

080430   Ananas (taze/kurutulmuş)

  

080440   Avokado armudu (taze/kurutulmuş)

  

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



  

0805       Turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

080510   Portakal (taze/kurutulmuş)

  

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

  

080540   Greyfurt ve pomelo (taze/kurutulmuş)

  

080550   Limon ve tatlı limon (taze/kurutulmuş)

  

080590   Diğer turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

0806       Üzümler (taze/kurutulmuş)

  

080610   üzüm (taze)

  

080620   Üzüm; (kurutulmuş)

  

0807       Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)

  

080711   Karpuzlar (taze)

  

080719   Kavunlar (taze)

  

080720   Papaya (taze)

  

0808       Elma, armut ve ayva (taze)

  

080810   Elma (taze)

  

080820   Armut ve ayva (taze)

  

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

  

080910   Kayısı (zerdali dahil) (taze)

  

080920   Kiraz (vişne dahil) (taze)

  

080930   Şeftali (nektarın dahil) (taze)

  



080940   Erik ve çakal eriği (taze)

  

0810       Diğer meyveler (taze)

  

081010   Çilek (taze)

  

081020   Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier (taze)

  

081030   Siyah, beyaz, kırmızı (Frenk üzümü) ve Bektaşi üzümü (taze)

  

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

  

081050   Kivi (taze)

  

081060   Durain (taze)

  

081090   Diğer meyveler (taze)

  

0811       Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş)

  

081110   Çilek (dondurulmuş)

  

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

  

081190   Diğer meyveler ve sert çekirdekli meyveler (dondurulmuş)

  

0812       Meyveler ve sert çekirdekli meyveler-geçici konserve edilmiş

  

081210   Kiraz, vişne (geçici konserve edilmiş)

  

081290   Diğer meyveler ve sert çekirdekli meyveler-geçici konserve edilmiş

  

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

  

081310   Kayısı (zerdali dahil) kurutulmuş

  

081320   Erik (kurutulmuş)

  

081330   Elma (kurutulmuş)

  

081340   Diğer meyveler (kurutulmuş)



  

081350   Bu fasıldaki sert kabuklu/kurutulmuş meyvelerin birbirleriyle karışımları

  

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

  

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

  

09           Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

  

0901       Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları

  

090111   Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmamış)

  

090112   Kahve (kafeini alınmış, kavrulmamış)

  

090121   Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmuş)

  

090122   Kahve (kafeini alınmış, kavrulmuş)

  

090190   Kahve kabuk ve kapçıkları ve kahve yerine kullanılan maddeler

  

0902       Çay

  

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

  

090220   Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)

  

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

  

090240   Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş)

  

0903       Paraguay çayı

  

090300   Paraguay çayı

  

0904       Piper, capsicum ve pimenta cinsi biberler (kurutulmuş)

  

090411   Karabiber (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

090412   Karabiber (ezilmiş/öğütülmüş)

  



090420   Capsicum ve pimenta cinsi biber (kurutulmuş)

  

0905       Vanilya

  

090500   Vanilya

  

0906       Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri

  

090610   Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

090620   Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmiş/öğütülmüş)

  

0907       Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)

  

090700   Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)

  

0908       Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule

  

090810   Küçük Hindistan cevizi

  

090820   Küçük Hindistan cevizi kabuğu

  

090830   Kakule

  

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

  

090910   Anason ve Çin anasonu tohumları

  

090920   Kişniş tohumları

  

090930   Kimyon tohumları

  

090940   Karaman kimyonu tohumları

  

090950   Rezene tohumları; ardıç meyveleri

  

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

  

091010   Zencefil

  

091020   Safran



  

091030   Zerdeçal (curcuma)

  

091040   Kekik; defne yaprakları

  

091050   Köri

  

091091   Diğer baharatların karışımlar

  

091099   Diğer baharatlar

  

10           Hububat

  

1001       Buğday ve mahlut

  

100110   Buğday; makarnalık(durum buğdayı)

  

100190   Buğdaylar ve mahlut (diğer)

  

1002       Çavdar

  

100200   Çavdar

  

1003       Arpa

  

100300   Arpa

  

1004       Yulaf

  

100400   Yulaf

  

1005       Mısır

  

100510   Mısır (tohumluk)

  

100590   Mısır (diğer)

  

1006       Pirinç

  

100610   Pirinç; kavuz içinde bulunan (çeltik)

  



100620   Pirinç; kavuzu çıkarılmış (kahverengi)

  

100630   Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç)

  

100640   Pirinç; kırık

  

1007       Darı; tane (koca darı)

  

100700   Darı; tane (koca darı)

  

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

  

100810   Kara buğday

  

100820   Darı (cin ve kum darı)

  

100830   Kuş yemi

  

100890   Diğer hububat

  

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

  

1101       Buğday unu/mahlut unu

  

110100   Buğday unu/mahlut unu

  

1102       Hububat unları (buğday/mahlut unu hariç)

  

110210   Çavdar unu

  

110220   Mısır unu

  

110230   Pirinç unu

  

110290   Diğer hububat unları

  

1103       Bulgur, irmik, topak halinde hububat ve pelletler

  

110311   Bulgur ve irmik; buğdaydan

  

110313   Bulgur ve irmik; mısırdan



  

110319   Bulgur ve irmik; diğer hububattan

  

110320   Pelletler

  

1104       Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri

  

110412   Yulaf; yassılaştırılmış/flokon halinde taneler

  

110419   Diğer hububat; yassılaştırılmış/flokon halinde taneler

  

110422   Yulaf taneleri; diğer şekilde işlenmiş

  

110423   Mısır taneleri; diğer şekilde işlenmiş

  

110429   Diğer hububat taneleri; diğer şekilde işlenmiş

  

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

  

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

  

110510   Patates unu, ezmesi ve tozları

  

110520   Patates flokonları, granülleri ve pelletleri

  

1106       Kuru baklağil; nişasta/inülin içeren kök ve yumru; meyvelerin unu, ezmesi ve tozu

  

110610   Kuru baklağillerin unu, ezmesi ve tozu

  

110620   Kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu

  

110630   Meyvelerin un, ezme ve tozları

  

1107       Malt

  

110710   Malt (kavrulmamış)

  

110720   Malt (kavrulmuş)

  

1108       Nişastalar; inülin

  



110811   Buğday nişastası

  

110812   Mısır nişastası

  

110813   Patates nişastası

  

110814   Manyok nişastası

  

110819   Diğer nişastalar

  

110820   İnülin

  

1109       Buğday glüteni

  

110900   Buğday glüteni

  

12           Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi

  

1201       Soya fasulyesi

  

120100   Soya fasulyesi

  

1202       Yer fıstığı

  

120210   Yer fıstığı; kabuklu

  

120220   Yer fıstığı; kabuksuz

  

1203       Kopra

  

120300   Kopra

  

1204       Keten tohumu

  

120400   Keten tohumu

  

1205       Rep/kolza tohumları

  

120510   Rep/kolza tohumları; düşük erusik asitli

  

120590   Rep/kolza tohumları (diğer)



  

1206       Ayçiçeği tohumu

  

120600   Ayçiçeği tohumu

  

1207       Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

  

120710   Palm meyvesi ve çekirdeği

  

120720   Pamuk tohumu

  

120730   Kastor otu (keneotu) tohumu

  

120740   Susam tohumu

  

120750   Hardal tohumu

  

120760   Aspir tohumu

  

120791   Haşhaş tohumu

  

120799   Diğer yağlı tohumlar ve meyveler

  

1208       Yağlı tohum ve meyvelerin un ve küspeleri (hardal hariç)

  

120810   Soya fasulyesinin unu ve kaba unu

  

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

  

1209       Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

  

120910   Şeker pancarı tohumu

  

120921   Yonca tohumu

  

120922   Üçgül tohumu

  

120923   Çayır otu tohumları

  

120924   Kentucky mavi otu tohumu

  



120925   Çim tohumları

  

120926   Çayır kelp kuyruğu otu tohumu

  

120929   Diğer yem bitkilerinin tohumları

  

120930   Genellikle çiçekler için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

  

120991   Sebze tohumları

  

120999   Ekim amacıyla kullanılan diğer tohum, meyve ve sporlar

  

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

  

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

  

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

  

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

  

121110   Meyan kökü

  

121120   Sinseng kökü

  

121130   Koka yaprağı

  

121140   Haşhaş sapı

  

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

  

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

  

121210   Keçiboynuzu (keçiboynuzu tohumları dahil)

  

121220   Deniz otları ve diğer algler

  

121230   Kayısı, şeftali ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri

  

121291   Şeker pancarı

  

121299   Başka yerde belirtilmeyen yemeye elverişli çekirdek içleri ve diğer ürünler



  

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

  

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

  

1214       İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu vs.

  

121410   Yonca unu ve pelletleri

  

121490   Diğer hayvan yemleri

  

13           Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar

  

1301       Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler

  

130110   Lak

  

130120   Arap zamkı

  

130190   Tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler

  

1302       Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar, pek tatlar; ağaralar

  

130211   Afyondan elde edilenler (bitkisel özsu ve hülasalar)

  

130212   Meyan balı ve özü

  

130213   Şerbetçi otundan elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

130214   Pire otundan/rotenon içeren bitki kökünden elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

130219   Diğer bitkilerde elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

130220   Pektik maddeler, pektinatlar ve pek tatlar

  

130231   Ağar; ağar

  

130232   Keçiboynuzu, siyam baklası tohumundan elde edilen yapışkan maddeler

  

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

  



14           Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar

  

1401       Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler

  

140110   Bambular

  

140120   Benekli Hint kamışı

  

140190   Örgü için kullanılan diğer bitkisel maddeler

  

1402       Dolgu/vatka olarak kullanılan tipteki bitkisel maddeler

  

140200   Dolgu/vatka olarak kullanılan tipteki bitkisel maddeler

  

1403       Özelikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan bitkisel maddeler

  

140300   Özelikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan bitkisel maddeler

  

1404       Tarifenin başka yerinde yer almayan bitkisel ürünler

  

140410   Boyacılıkta ve debagatta kullanılan diğer bitkisel hammaddeler

  

140420   Pamuk linteri

  

140490   Özellikle boyacılıkta/debagatta kullanılan diğer bitkisel ham maddeler

  

C             HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA

ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

  

15           Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları

  

1501       Katı domuz yağı ve kümes hayvanlarının katı yağları

  

150100   Katı domuz yağı ve kümes hayvanlarının katı yağları

  

1502       Sığır, koyun/keçi yağları

  

150200   Sığır, koyun/keçi yağları

  

1503       Domuz yağı stearini sıvı domuz yağı ve sıvı don yağı

  



150300   Domuz yağı stearini sıvı domuz yağı ve sıvı don yağı

  

1504       Balıkların/deniz memelilerinin yağları

  

150410   Balık karaciğerlerinin sıvı yağları vb. fraksiyonları

  

150420   Balıkların yağları vb. fraksiyonları

  

150430   Deniz memelilerinin yağları vb. fraksiyonları

  

1505       Yapağı yağı vb. elde edilen yağlı maddeler

  

150500   Yapağı yağı vb. elde edilen yağlı maddeler

  

1506       Diğer hayvansal yağlar vb. fraksiyonları

  

150600   Diğer hayvansal yağlar vb. fraksiyonları

  

1507       Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

150710   Soya yağı ve fraksiyonları; ham

  

150790   Soya yağı ve fraksiyonları; diğer

  

1508       Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

150810   Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları; ham

  

150890   Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları; diğer

  

1509       Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

150910   Saf zeytinyağı

  

150990   Zeytinyağı fraksiyonları

  

1510       Zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar

  

151000   Zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar

  

1511       Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)



  

151110   Palm yağı ve fraksiyonları; ham

  

151190   Palm yağı ve fraksiyonları; diğer

  

1512       Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

151211   Ayçiçeği tohumu yağları; ham

  

151219   Ayçiçeği tohumu yağları (diğer)

  

151221   Pamuk tohumu yağları; ham

  

151229   Pamuk tohumu yağları; diğer

  

1513       Hindistan cevizi, palm çekirdeği/babassu yağları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

151311   Hindistan cevizi yağları; ham

  

151319   Hindistan cevizi yağları; diğer

  

151321   Palm çekirdeği/babassu yağları; ham

  

151329   Palm çekirdeği/babassu yağları; diğer

  

1514       Rep, kolza, hardal yağı (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

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

  

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

  

151491   Rep, kolza, hardal yağı; ham

  

151499   Rep, kolza, hardal yağı; diğer

  

1515       Diğer bitkisel sabit yağlar (kimyasal olarak değiştirilmemiş)

  

151511   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham

  

151519   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer

  



151521   Mısır yağı ve fraksiyonları; ham

  

151529   Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer

  

151530   Hint yağı ve fraksiyonları

  

151540   Çin ağacı yağı ve fraksiyonları

  

151550   Susam yağı ve fraksiyonları

  

151590   Diğer bitkisel sabit yağlar

  

1516       Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. fraksiyonları

  

151610   Hayvansal yağlar vb. fraksiyonları

  

151620   Bitkisel yağlar vb. fraksiyonları

  

1517       Margarin

  

151710   Margarin (sıvı margarin hariç)

  

151790   Margarin; diğer

  

1518       Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. (1516'de ki hariç)

  

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

  

1520       Ham gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler

  

152000   Ham gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler

  

1521       Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç) bal mumu/diğer böcek mumları

  

152110   Bitkisel mumlar

  

152190   Bal mumu/diğer böcek mumları

  

1522       Degra; yağlı maddeler, hayvansal/bitkisel mumların atıkları

  

152200   Degra; yağlı maddeler, hayvansal/bitkisel mumların atıkları



  

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

TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

  

16           Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar

  

1601       Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler

  

160100   Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler

  

1602       Konserve; hazırlanmış/et, sakatat/kandan müstahzar

  

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

  

160220   Hayvanların karaciğerlerinden konserveler

  

160231   Hindiden hazırlanmış madde ve konserveler

  

160232   Horoz ve tavuklardan hazırlanmış madde ve konserveler

  

160239   Diğer kümes hayvanlarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

160241   Domuz but ve parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

160242   Domuz kol ve kol parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

160249   Domuzun diğer parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler

  

160250   Sığır cinsi hayvanlardan hazırlanmış madde ve konserveler

  

160290   Diğer hayvanlardan hazırlanmış madde ve konserveler

  

1603       Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vs. hülasa ve sular

  

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

  

1604       Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar; balık yumurtası ve havyar

  

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

  

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



  

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

  

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

  

160415   Uskumru; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

160416   Hamsi; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

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

  

160420   Hazırlanmış/konserve edilmiş diğer balıklar

  

160430   Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

  

1605       Hazırlanmış/konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar

  

160510   Yengeçler (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160520   Karidesler (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160530   Istakozlar (hazır/konserve)

  

160540   Diğer kabuklu hayvanlar (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

160590   Suda yaşayan omurgasızlar, yumuşakçaların konserveleri

  

17           Şeker ve şeker mamulleri

  

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

  

170111   Kamış şekeri (tat/renk verici madde katılmamış)

  

170112   Pancar şekeri (tat/renk verici madde katılmamış)

  

170191   İlave aroma/renk verici maddeler içeren şeker

  

170199   Kimyaca saf sakkaroz ve diğer şekerler

  

1702       Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz/maltoz/glikoz/fruktoz) katı, suni bal

  



170211   Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık; %99'dan fazla loktoz içeren)

  

170219   Kuru madde üzerinden hesaplandığında (ağırlık %99'dan az loktoz içeren)

  

170220   Akçaağaç şekeri ve şurubu

  

170230   Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık;%20'de az fruktoz içeren)

  

170240   Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık; %20-%50 fruktoz içeren)

  

170250   Kimyaca saf fruktoz

  

170260   Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz içeren)

  

170290   Diğer şekerler (invert şeker dahil)

  

1703       Şeker ekstraksiyonundan/rafinajından elde edilen melaslar

  

170310   Kamış melasları

  

170390   Diğer melaslar

  

1704       Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

  

170410   Ciklet

  

170490   Kakao içermeyen diğer şeker mamulleri

  

18           Kakao ve kakao müstahzarları

  

1801       Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

  

180100   Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık)

  

1802       Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

  

180200   Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

  

1803       Kakao hamuru

  

180310   Kakao hamuru; yağı alınmamış



  

180320   Kakao hamuru; tamamen/kısmen yağı alınmış

  

1804       Kakao yağı

  

180400   Kakao yağı

  

1805       Kakao tozu (ilave şeker/diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)

  

180500   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)

  

180620   Kakao müstahzarları (ağırlığı; >2 kg sıvı/hamur/toz/kalıp/dilim/çubuk vs.)

  

180631   Gıda müstahz.; kakao/çikolata içeren doldurulmuş, kalıp dilim/çubuk halde

  

180632   Kakao müstahzarları (kalıp/dilim/çubuk)-dondurulmamış

  

180690   Diğer çikolata, kakao içeren gıda müstahzarları

  

19           Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar

  

1901       Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar

  

190110   Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende)

  

190120   Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışım ve hamur

  

190190   Süt, peynir vb. ile hububat esaslı karışım ve mamuller

  

1902       Makarnalar

  

190211   Makarna; pişirilmemiş, yumurta içeren (doldurulmamış)

  

190219   Makarna; yumurtasız (pişirilmemiş)

  

190220   Makarna (doldurulmuş)

  



190230   Diğer makarnalar

  

190240   Kuskus

  

1903       Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

  

190300   Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

  

1904       Hububat esaslı kabartılmış gıda mamulleri

  

190410   Hububat/hububat ürünlerinden kabartılmış/kavrulmuş gıda mamulleri

  

190420   Hububat flokonlarından, kabartılmış hububat karışımından hazır gıda

  

190430   Bulgur

  

190490   Diğer hububat esaslı gıda mamulleri (kabartılmış, kavrulmuş)

  

1905       Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. ile boş ilaç kapsülü mühür güllacı vs.

  

190510   Gevrek ekmek

  

190520   Zencefilli ekmek vb.

  

190531   Tatlı bisküviler

  

190532   Waffle ve gofretler

  

190540   Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

  

190590   Diğer ekmekçi mamulleri

  

20           Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri

  

2001       Sebze, meyve, sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçaları

  

200110   Hıyar ve kornişon (sirke, asetik asit/konserve edilmiş)

  

200190   Diğer sebze ve meyve vs. (sirke, asetik asit/konserve edilmiş)

  

2002       Domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış)



  

200210   Domates (tüm/parça) (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş)

  

200290   Domates; diğer şekilde (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş)

  

2003       Mantar ve domalan (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

200310   Mantarlar (Sirke/Asetik Asitten Başka Usulde Hazır. Konserve)

  

200320   Domalan (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

200390   Mantar, diğer (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

2004       Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) (dondurulmuş)

  

200410   Patates (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) (dondurulmuş)

  

200490   Diğer sebze ve karışımı (sirke/asetik asitten başka usulde hazır.konserve) (dondurulmuş)

  

2005       Diğer sebzeler (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) (dondurulmamış)

  

200510   Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200520   Patates (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

200540   Bezelye (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

200551   Fasulye (kabuksuz) sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200559   Fasulye/fasulye unu; diğer, sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200560   Kuşkonmaz; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200570   Zeytin (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

200580   Tatlı mısır; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

200590   Diğer sebze, sebze kar.(sirke, asetik asitten başka şekilde konserve) (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)

  

2007       Reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları

  

200710   Homojenize edilmiş reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları

  

200791   Turunçgillerin reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları

  

200799   Diğer reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları

  

2008       Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer bitki parçaları konserveleri

  

200811   Yer fıstığı konserveleri

  

200819   Diğer sert kabuklu meyve ve karışımlarının konserveleri

  

200820   Ananas konserveleri

  

200830   Turunçgil konserveleri

  

200840   Armut konserveleri

  

200850   Kayısı (zerdali dahil) konserveleri

  

200860   Kiraz (vişne dahil) konserveleri

  

200870   Şeftali konserveleri

  

200880   Çilek konserveleri

  

200891   Palm meyvesi içi konserveleri

  

200892   Karışık meyve konserveleri

  

200899   Diğer meyve, yemiş, bitki parçaları konserveleri

  

2009       Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış)

  

200911   Portakal suyu (dondurulmuş)

  

200912   Portakal suyu (dondurulmamış; brixs değeri 20'den az)



  

200919   Portakal suyu (diğer hallerde)

  

200921   Greyfurt suyu (brixs değeri 20'den az)

  

200929   Diğer greyfurt suları

  

200931   Diğer turunçgil suyu (brix değeri 20'den az)

  

200939   Diğer turunçgil suyu (brix değeri 20'den fazla)

  

200941   Ananas suyu (brix değeri 20'den az)

  

200949   Ananas suyu (diğerleri)

  

200950   Domates suyu

  

200961   Üzüm suyu (brix değeri 30'dan az)

  

200969   Üzüm suyu (diğerleri)

  

200971   Elma suyu (brix değeri 20'den az)

  

200979   Elma suyu (diğerleri)

  

200980   Diğer meyve ve sebzelerin suyu

  

200990   Karışık haldeki meyve ve sebze suları

  

21           Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

  

2101       Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans, konsantreleri ve müstahzarları

  

210111   Kahve hülasa, esans ve konsantreleri

  

210112   Kahve hülasa, esans ve müstahzarları

  

210120   Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve müstahzarları

  

210130   Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer madde vb. konsantreleri

  



2102       Mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar

  

210210   Canlı mayalar

  

210220   Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar

  

210230   Hazırlanmış kabartma tozları

  

2103       Sos ve müstahzar; çeşni/lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal

  

210310   Soya sosu

  

210320   Domates ketçapı ve diğer domates sosları

  

210330   Hardal unu ve irmiği ve hazır hardal

  

210390   Çeşni ve lezzet verici karışımlar

  

2104       Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

  

210410   Çorbalar, et suları ve müstahzarları

  

210420   Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

  

2105       Dondurma ve yenilen diğer buzlar

  

210500   Dondurma ve yenilen diğer buzlar

  

2106       Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları

  

210610   Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler

  

210690   Diğer gıda müstahzarları

  

22           Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

  

2201       Sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

220110   Mineral ve gazlı sular (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

  

220190   Diğer sular (tatlandırıcı maddeler katılmamış, lezzetlendirilmemiş)



  

2202       Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

220210   Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş) alkolsüz diğer içecekler (meyve suyu hariç)

  

220290   Diğer sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

2203       Biralar (malttan)

  

220300   Biralar (malttan)

  

2204       Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil)üzüm şırası

  

220410   Köpüklü şaraplar

  

220421   Diğer şarap ve üzün şırası (durdurulmuş)-muhtevası 2 litre/daha az kaplarda

  

220429   Diğer şarap ve üzün şırası (durdurulmuş)-muhtevası 2 litreden fazla kaplarda

  

220430   Diğer üzüm şıraları

  

2205       Vermut ve diğer taze üzüm şarapları-lezzetlendirilmiş

  

220510   Vermut ve diğer taze üzüm şarapları-lezzetlendirilmiş-muhtevası 2 lt. ve daha az

  

220590   Vermut ve diğer taze üzüm şarapları-lezzetlendirilmiş-muhtevası 2 lt.'den fazla

  

2206       Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs.)

  

220600   Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vs.)

  

2207       Etil alkol, alkol derecesi % 80 ve daha fazla tağyir edilmemiş alkollü içki

  

220710   Etil alkol; alkol derecesi=>% 80, tağyir edilmemiş

  

220720   Etil alkol vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş

  

2208       Etil alkol, alkollü içkiler ve likör-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

220820   Üzüm şarabı-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  



220830   Viskiler-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

220840   Rom ve tafia-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

220850   Cin ve ardıç rakısı-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

220860   Votka-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

220870   Likör-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

220890   Diğer alkol ve alkollü içkiler-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş

  

2209       Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

  

220900   Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

  

23           Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları

  

2301       Et, sakatat, deniz hayvanı vs. (yemeye uygun olmayan) unu, pelleti, kıkırdakları

  

230110   Et/sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar

  

230120   Balık, yumuşakça, sudaki omurgasızların un, pelletleri

  

2302       Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları

  

230210   Mısırdan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

230220   Pirinçten elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

230230   Buğdaydan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

230240   Diğer hububattan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

230250   Baklagillerden elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

2303       Nişastacılık, şeker pancarı, şeker ve içki sanayinin artık ve posaları

  

230310   Nişastacılık artıkları vb. artıklar

  

230320   Şeker pancarı, şeker kamışı bağası artık ve posaları



  

230330   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

  

2305       Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar

  

230500   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

  

230620   Keten tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230630   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)

  

230649   Rep/kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar

  

230650   Hindistan cevizi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230660   Palm cevizi/palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230670   Mısır embriyoları yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

230690   Diğer bitkisel yağ üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

2307       Şarap tortusu; ham tartr

  

230700   Şarap tortusu; ham tartr

  

2308       Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel döküntü ve atıklar

  

230800   Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel döküntü ve atıklar

  

2309       Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

  



230910   Kedi/köpek maması (perakende)

  

230990   Hazır diğer hayvan yemleri (perakende)

  

24           Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

  

2401       Yaprak tütün ve tütün döküntü

  

240110   Tütün (saplı, damarlı)

  

240120   Tütün (tamamen/kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış)

  

240130   Tütün döküntü

  

2402       Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar

  

240210   Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

  

240220   Tütün içeren sigaralar

  

240290   Diğer purolar, sigarillolar ve sigaralar

  

2403       Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları

  

240310   İçilen tütün

  

240391   Homojenize/yeniden tertip edilmiş tütün

  

240399   Tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları

  

E             MİNERAL MADDELER

  

25           Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento

  

2500       Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento

  

250000   Tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento

  

2501       Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu

  

250100   Tuz, saf sodyum klorür ve deniz suyu



  

2502       Kavrulmamış demir piritleri

  

250200   Kavrulmamış demir piritleri

  

2503       Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç

  

250300   Her nevi kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt hariç

  

2504       Tabii grafit

  

250410   Tabii grafit; toz/flokon halinde

  

250490   Tabii grafit; diğer hallerde

  

2505       Her nevi tabii kum

  

250510   Kum; silisli/kuvarslı

  

250590   Her nevi diğer kum

  

2506       Kuvars (tabii kumlar hariç)kuvarsit

  

250610   Kuvars

  

250621   Kuvarzit; ham/kabaca yontulmuş

  

250629   Kuvarzit; dikdörtgen/kare şeklinde blok ve dilimler

  

2507       Kaolin ve diğer kaolinli killer

  

250700   Kaolin ve diğer kaolinli killer

  

2508       Diğer killer

  

250810   Bentonit

  

250820   Ağartıcı toprak ve çamaşır kili

  

250830   Ateş kili

  



250840   Killer; diğer

  

250850   Andaluzit, siyanit ve silimanit

  

250860   Mülit

  

250870   Şamot ve dinas toprakları

  

2509       Tebeşir

  

250900   Tebeşir

  

2510       Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir

  

251010   Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatkı tebeşir (öğütülmemiş)

  

251020   Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşir (öğütülmüş)

  

2511       Tabii baryum sülfat (barit)tabii baryum karbonat

  

251110   Tabii baryum sülfat (barit)

  

251120   Tabii baryum karbonat

  

2512       Silisli fosil unlar (kiselgur tripolit, diatomit vs.)

  

251200   Silisli fosil unlar (kiselgur tripolit, diatomit vs.)

  

2513       Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve diğer tabii aşındırıcılar)

  

251311   Sünger taşı (ham ve düzgün olmayan parçalar halinde)

  

251319   Sünger taşı (diğer halinde)

  

251320   Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırıcılar

  

2514       Kayağan taşı (arduvaz)

  

251400   Kayağan taşı (arduvaz)

  

2515       Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar



  

251511   Mermer ve traverten (ham/kabaca yontulmuş)

  

251512   Mermer ve traverten (blok, kalın dilimler şeklinde kesilmiş)

  

251520   Ekosin ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer kireçli taşlar

  

2516       Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer taşlar

  

251611   Granit (ham/kabaca yontulmuş)

  

251612   Granit; blok, kalın dilimler şeklinde kesilmiş

  

251621   Gre (ham/kabaca yontulmuş)

  

251622   Gre; blok, kalın dilimler şeklinde kesilmiş

  

251690   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

  

251720   Cüruf, moloz/diğer sanayi artıkları makadamı

  

251730   Katranlı makadam

  

251741   Mermerin granül, parçacık ve tozları

  

251749   Diğer taşların tozları

  

2518       Dolomit

  

251810   Dolomit; kalsine edilmemiş

  

251820   Dolomit; kalsine edilmiş

  

251830   Dolomit (katranlı dolomit dahil) aglomere

  

2519       Magnezit, erimiş yanmış manyezi

  



251910   Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

  

251990   Erimiş, yanmış, sinterlenmiş manyezi

  

2520       Alçı taşı, anhidrit ve alçılar

  

252010   Alçı taşı; anhidrit

  

252020   Alçılar

  

2521       Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç, çimento imalinde kullanılan)

  

252100   Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç, çimento imalinde kullanılan)

  

2522       Kireç

  

252210   Kireç; sönmemiş

  

252220   Kireç; sönmüş

  

252230   Kireç; su altında sertleşen

  

2523       Çimento

  

252310   Çimento; klinker

  

252321   Çimento; portland; beyaz

  

252329   Çimento; portland; diğer

  

252330   Çimento; şaplı

  

252390   Çimento; su altında sertleşen diğerleri

  

2524       Amyant (asbest)

  

252400   Amyant (asbest)

  

2525       Mika ve mika döküntü

  

252510   Mika; ham ve düzensiz yaprak/ince tabakalar halinde yarılmış



  

252520   Mika tozu

  

252530   Mika döküntü

  

2526       Tabii steatit (sabun taşı) ve talk

  

252610   Tabii steatit; ezilmemiş, toz haline getirilmemiş

  

252620   Tabii steatit (sabun taşı) ve talk; ezilmiş/toz haline getirilmiş

  

2528       Tabii boratlar vb. konsantreleri

  

252810   Tabii sodyum boratlar vb konsantreleri

  

252890   Tabii diğer boratlar vb. konsantreleri

  

2529       Feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin; florspat

  

252910   Feldispat

  

252921   Florspat (ağırlık itibariyle % 97'dan az kalsiyum flüorür içeren)

  

252922   Florspat (ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum flüorür içeren)

  

252930   Lösit; nefelin ve siyenit nefelin

  

2530       Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler

  

253010   Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş)

  

253020   Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar)

  

253090   Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler

  

26           Metal cevherleri, cüruf ve kül

  

2601       Demir cevherleri ve konsantreleri

  

260111   Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmemiş)

  



260112   Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmiş)

  

260120   Demir piritleri; kavrulmuş

  

2602       Manganez cevherleri ve konsantreleri

  

260200   Manganez cevherleri ve konsantreleri

  

2603       Bakır cevherleri ve konsantreleri

  

260300   Bakır cevherleri ve konsantreleri

  

2604       Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

260400   Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

2605       Kobalt cevherleri ve konsantreleri

  

260500   Kobalt cevherleri ve konsantreleri

  

2606       Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

  

260600   Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

  

2607       Kurşun cevherleri ve konsantreleri

  

260700   Kurşun cevherleri ve konsantreleri

  

2608       Çinko cevherleri ve konsantreleri

  

260800   Çinko cevherleri ve konsantreleri

  

2609       Kalay cevherleri ve konsantreleri

  

260900   Kalay cevherleri ve konsantreleri

  

2610       Krom cevherleri ve konsantreleri

  

261000   Krom cevherleri ve konsantreleri

  

2611       Tungsten cevherleri ve konsantreleri



  

261100   Tungsten cevherleri ve konsantreleri

  

2612       Uranyum ve toryum cevherleri ve konsantreleri

  

261210   Uranyum cevherleri ve konsantreleri

  

261220   Toryum cevherleri ve konsantreleri

  

2613       Molibden cevherleri ve konsantreleri

  

261310   Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş

  

261390   Molibden cevherleri ve konsantreleri; diğer

  

2614       Titanyum cevherleri ve konsantreleri

  

261400   Titanyum cevherleri ve konsantreleri

  

2615       Niyobyum, tantalyum, vanadyum, zirkonyum cevherleri vb. konsantreleri

  

261510   Zirkonyum cevherleri ve konsantreleri

  

261590   Niyobyum, tantalyum, vanadyum cevherleri vb. konsantreleri

  

2616       Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri

  

261610   Gümüş cevherleri ve konsantreleri

  

261690   Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri

  

2617       Diğer metal cevherler ve konsantreleri

  

261710   Antimuan cevherleri ve konsantreleri

  

261790   Diğer metal cevherler ve konsantreleri

  

2618       Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf

  

261800   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

  

2620       Metalleri/metal bileşiklerini içeren küller ve kalıntılar

  

262011   Galvanizli matlar (içeriği çinko olan)

  

262019   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (diğer çinko içeren)

  

262021   Kurşunlu benzin tortusu (içeriği kurşun olan)

  

262029   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği kurşun olan)

  

262030   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği bakır olan)

  

262040   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği Aluminyum olan)

  

262060   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği arsenik, cıva, talyum vb. olan)

  

262091   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği antimuan olan)

  

262099   Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül, kalıntı (içeriği diğer metal olan)

  

2621       Diğer cüruf ve küller

  

262110   Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar

  

262190   Diğer cüruf ve küller

  

27           Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  

2700       Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  

270000   Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar

  

2701       Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar

  

270111   Antrasit

  

270112   Bitümenli taşkömürü



  

270119   Diğer taşkömürleri

  

270120   Biriket, topak vb. yakıtlar

  

2702       Linyit (siyah kehribar hariç

  

270210   Linyit (ağlomere edilmemiş)

  

270220   Linyit (ağlomere edilmiş)

  

2703       Turb (turb döküntüleri dahil)

  

270300   Turb (turb döküntüleri dahil)

  

2704       Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü

  

270400   Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karni kömürü

  

2705       Havagazı, sugazı, fakir gaz vb. gazlar

  

270500   Havagazı, sugazı, fakir gaz vb. gazlar

  

2706       Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran

  

270600   Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran

  

2707       Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler

  

270710   Benzol

  

270720   Toluol

  

270730   Ksilol

  

270740   Naftalin

  

270750   Ast md 86 metodu ile fazla damıtılan aromatik hidrokarbon karışımı

  

270760   Fenoller (taş kömürü katranının damıtımasından elde edilen)

  



270791   Kreozot yağları

  

270799   Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde yağlar ve diğer ürünler

  

2708       Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift ve zift koku

  

270810   Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift

  

270820   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)

  

2710       Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

  

271011   Hafif yağlar ve müstahzarlar

  

271019   Diğer yağlar ve müstahzarlar

  

271091   Atık yağlar (poliklorlu bifeniller, terfeniller vs.)

  

271099   Diğer atık yağlar

  

2711       Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

  

271111   Doğal gaz (sıvılaştırılmış)

  

271112   Propan (sıvılaştırılmış)

  

271113   Bütan (sıvılaştırılmış)

  

271114   Etilen, propilen, bütilen ve bütadien (sıvılaştırılmış)

  

271119   Diğer hidrokarbon gazları (sıvılaştırılmış)

  

271121   Doğal gaz (gaz halinde)

  

271129   Diğer petrol gazları ve hidrokarbonlar (gaz halinde)

  

2712       Vazelin; parafin, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.



  

271210   Vazelin

  

271220   Parafin (ağırlık itibariyle % 0, 75'den az yağ içeren)

  

271290   Yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.

  

2713       Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların kalıntıları

  

271311   Petrol koku (kalsine edilmemiş)

  

271312   Petrol koku (kalsine edilmiş)

  

271320   Petrol bitümenli

  

271390   Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

  

2714       Bitümen ve tabii asfalt katranlı kumlar asfaltit ve asfaltlı kayalar

  

271410   Bitümenli/yağlı şist ve katranlı kumlar

  

271490   Tabii asfalt asfaltit ve asfaltlı kayalar

  

2715       Bitümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı)

  

271500   Bitümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı)

  

2716       Elektrik enerjisi

  

271600   Elektrik enerjisi

  

F             KIMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

  

28           Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

2800       Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

280000   Anorganik kimyasal müstahsallar, organik, anorganik bileşikler

  

2801       Flor, klor, brom ve iyot

  



280110   Klor

  

280120   İyot

  

280130   Flor; brom

  

2802       Kolloidal kükürt; süblime/çöktürülmüş

  

280200   Kolloidal kükürt; süblime/çöktürülmüş

  

2803       Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen)

  

280300   Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen)

  

2804       Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller

  

280410   Hidrojen

  

280421   Asal gaz; argon

  

280429   Asal gaz; diğer

  

280430   Azot

  

280440   Oksijen

  

280450   Bor; tellür

  

280461   Silisyum (ağırlık itibariyle en az % 99, 99 silisyum içerenler)

  

280469   Silisyum (diğer)

  

280470   Fosfor

  

280480   Arsenik

  

280490   Selenyum

  

2805       Alkali metaller/toprak alkali metaller; nadir toprak, skandiyum, itriyum, cıva

  

280511   Alkali metaller; sodyum



  

280512   Toprak alkali metaller; kalsiyum

  

280519   Alkali metaller; diğer

  

280530   Nadir toprak metaller, skandiyum ve itriyum

  

280540   Cıva

  

2806       Hidrojen klorür (hidroklorik asit) klorsülfirik asit

  

280610   Hidrojen klorür (hidroklorik asit)

  

280620   Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)

  

2807       Sülfürik asit; oleum

  

280700   Sülfürik asit; oleum

  

2808       Nitrik asit; sülfonitrik asitler

  

280800   Nitrik asit; sülfonitrik asitler

  

2809       Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler

  

280910   Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)

  

280920   Fosforik asit ve polifosforik asitler

  

2810       Bor oksitleri; borik asitler

  

281000   Bor oksitleri; borik asitler

  

2811       Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri

  

281111   Hidrojen flüorür (hidroflorik asit)

  

281119   Diğer anorganik asit; diğer

  

281121   Karbondioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  



281122   Silisyumdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

281123   Kükürtdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

281129   Diğer ametallerin anorganik oksijenli diğer bileşikleri

  

2812       Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri

  

281210   Ametallerin halojenli/oksihalojenli bileşikleri; klorür/oksiklorürler

  

281290   Ametallerin halojenli/oksihalojenli bileşikleri; diğer

  

2813       Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür

  

281310   Karbonsülfür (karbondisülfür)

  

281390   Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür; diğer

  

2814       Saf amonyak/amonyağın sulu çözeltileri

  

281410   Saf amonyak

  

281420   Amonyağın sulu çözeltileri

  

2815       Sodyum hidroksit (kostik soda) potasyum hidroksit (kostik potas)

  

281511   Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde

  

281512   Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri

  

281520   Potasyum hidroksit (kostik potas)

  

281530   Sodyum/potasyumun peroksitleri

  

2816       Magnezyumun, stronsiyum ve baryum oksit/hidroksit/peroksitleri

  

281610   Magnezyumun hidroksit ve peroksiti

  

281640   Stronsiyumun ve baryum oksidi, hidroksiti ve peroksiti

  

2817       Çinko oksit; Çinko peroksit



  

281700   Çinko oksit; Çinko peroksit

  

2818       Suni korendon Aluminyum oksit ve hidroksit

  

281810   Suni korendon (korundum)

  

281820   Aluminyum oksit (suni korendon hariç

  

281830   Aluminyum hidroksit

  

2819       Krom oksitleri ve hidroksitleri

  

281910   Krom trioksit

  

281990   Diğer krom oksitleri ve hidroksitleri

  

2820       Mangan oksitleri

  

282010   Mangan dioksit

  

282090   Diğer mangan oksitleri

  

2821       Demir oksit ve hidroksitleri (ağırlık itibariyle % 70/fazla fe2o3 olan toprak boyalar)

  

282110   Demir oksitleri ve hidroksitleri

  

282120   Toprak boyalar

  

2822       Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (ticari kobalt oksitleri)

  

282200   Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (ticari kobalt oksitleri)

  

2823       Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

  

282300   Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

  

2824       Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj

  

282410   Kurşun monoksit (mürdesenk)

  



282420   Minyum ve minoranj

  

282490   Diğer kurşun oksitleri

  

2825       Hidrazin ve hidroksilamin, metal oksit, hidroksit ve peroksitleri

  

282510   Hidrazin ve hidroksilamin vb. anorganik tuzları

  

282520   Lityum oksit ve hidroksit

  

282530   Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri

  

282540   Nikel oksitleri ve hidroksitleri

  

282550   Bakır oksitleri ve hidroksitleri

  

282560   Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit

  

282570   Molibden oksitleri ve hidroksitleri

  

282580   Antimuan oksitleri

  

282590   Diğer metal oksit, hidroksit ve peroksitleri

  

2826       Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları

  

282611   Amonyum ve sodyum

  

282612   Aluminyum florür

  

282619   Diğer florürler

  

282620   Sodyum/potasyum florsilikatlar

  

282630   Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)

  

282690   Diğer florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları

  

2827       Klorür, oksiklorür, hidroksiklorür; bromür, oksibromür; iyodür ve osiiyiyodür

  

282710   Amonyum klorür (nışadır)



  

282720   Kalsiyum klorür

  

282731   Magnezyum klorür

  

282732   Aluminyum klorür

  

282733   Demir klorür

  

282734   Kobalt klorür

  

282735   Nikel klorür

  

282736   Çinko klorür

  

282739   Diğer klorürler

  

282741   Bakır oksiklorür; hidroklorür

  

282749   Oksiklorürler ve hidroksiklorürler; diğerleri

  

282751   Sodyum ve potasyum bromür

  

282759   Diğer bromürler ve oksibromürler

  

282760   İyodürler ve oksiiyodürler

  

2828       Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler

  

282810   Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler

  

282890   Kloritler; hipobromitler

  

2829       Klorat, perklorat; bromat ve perbromat; iyodat ve periyodat

  

282911   Sodyum klorat

  

282919   Klorat; diğerleri

  

282990   Perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar

  



2830       Sülfürler; polisülfür

  

283010   Sodyum sülfür

  

283020   Çinko sülfür

  

283030   Kadmiyum sülfür

  

283090   Diğer sülfürler ve polisülfürleri

  

2831       Ditiyonitler ve sülfoksilatlar

  

283110   Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; sodyum

  

283190   Ditiyonitler ve sülfoksilatlar; diğer

  

2832       Sülfitler; tiyosülfatlar

  

283210   Sülfitler; sodyum

  

283220   Sülfitler; diğer

  

283230   Tiyosülfatlar

  

2833       Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)

  

283311   Disodyum sülfat (sodyum sülfat)

  

283319   Disodyum sülfat; diğer sülfat

  

283321   Sülfat; magnezyum

  

283322   Sülfat; Aluminyum

  

283323   Sülfat; krom

  

283324   Sülfat; nikel

  

283325   Sülfat; bakır

  

283326   Sülfat; Çinko



  

283327   Sülfat; baryum

  

283329   Sülfat; diğerleri

  

283330   Şaplar

  

283340   Peroksisülfatlar (persülfatlar)

  

2834       Nitritler; nitratlar

  

283410   Nitritler

  

283421   Nitrat; potasyum nitrat

  

283429   Nitrat; diğerleri

  

2835       Fosfinatıar, fosfonatlar, fosfatlar ve poıifosfatlar

  

283510   Fosfinatlar ve fosfonatlar

  

283522   Fosfat; mono/di sodyum fosfat

  

283523   Trisodyumfosfat

  

283524   Potasyum fosfat

  

283525   Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

  

283526   Diğer kalsiyum fosfatlar

  

283529   Diğer fosfatlar

  

283531   Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

  

283539   Diğer polifosfatlar

  

2836       Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat

  

283610   Ticari amonyum karbonat ve diğer amonyum karbonatlar

  



283620   Sodyum karbonat

  

283630   Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)]

  

283640   Potasyum karbonatlar

  

283650   Kalsiyum karbonat

  

283660   Baryum karbonat

  

283670   Kurşun karbonatlar

  

283691   Lityum karbonatlar

  

283692   Stronsiyum karbonat

  

283699   Karbonat; diğerleri

  

2837       Siyanürler, oksisiyanürrler ve kompleks siyanür

  

283711   Sodyum siyanürrler, oksisiyanür

  

283719   Siyanürler, oksisiyanürler; diğer

  

283720   Kompleks siyanür

  

2838       Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar

  

283800   Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar

  

2839       Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

  

283911   Sodyum metasilikatlar

  

283919   Diğer silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

  

283920   Potasyum silikat

  

283990   Diğer metal silikatlar

  

2840       Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar)



  

284011   Anhidrit

  

284019   Diğer disodyum tetraborat

  

284020   Boratlar; diğer

  

284030   Peroksiboratlar (perboratlar)

  

2841       Oksimetalik/peroksimetalik asitlerin tuzları

  

284110   Aluminatlar

  

284120   Çinko/kurşun kromatlar

  

284130   Sodyum dikromat

  

284150   Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar

  

284161   Potasyum permanganat

  

284169   Manganit, manganat ve diğer permanganatlar

  

284170   Molibdatlar

  

284180   Tungstatlar (volframatlar)

  

284190   Oksimetalik/peroksimetalik asitlerin tuzları; diğerleri

  

2842       Anorganik asitlerin/peroksi asitlerin diğer tuzları (azotürler hariç)

  

284210   Kompleks/çiftsilikatlar

  

284290   Diğer anorganik asit, peroksi asitlerin tuzları

  

2843       Kolloidal haldeki kıymetli metaller; vb. anorganik, organik bileşikleri; amalgamları

  

284310   Kolloidal haldeki kıymetli metaller

  

284321   Gümüş nitrat

  



284329   Gümüş bileşikleri; diğerleri

  

284330   Altın bileşikleri

  

284390   Kolloidal haldeki diğer kıymetli bileşikler, amalgamlar

  

2844       Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar vb. bileşikleri, karışımları, artıkları

  

284410   Tabii uranyum vb. bileşikleri; alaşımları, dispersiyonlar vs.

  

284420   U235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum bileşikleri, dispersiyonlar vs.

  

284430   U235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, plutonyum bileşikleri, dispersiyonlar vs.

  

284440   Radyoaktif elementler, izotoplar ve bileşikler, alaşımlar dispersiyonlar

  

284450   Nükleer reaktörlerin kullanılmış yakıt elementleri (kartuşlar)

  

2845       Radyoaktif element, izotop vb. Bileşik.dışında kalan organik ve inorganik bileşikler

  

284510   Ağır su (döteryum oksit)

  

284590   Diğer izotoplar vb. bileşikleri (radyoaktif olanlar hariç)

  

2846       Nadir toprak metallerin organik ve inorganik bileşikleri

  

284610   Seryum bileşikleri

  

284690   Diğer nadir toprak metallerin karışımlarının beşikleri

  

2847       Hidrojen peroksit

  

284700   Hidrojen peroksit

  

2848       Fosfürler (ferro fosfor hariç

  

284800   Fosfürler (ferro fosfor hariç

  

2849       Karbür

  

284910   Kalsiyum karbür (karpit)



  

284920   Silisyum karbür (karborandum)

  

284990   Diğer karbürler

  

2850       Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler

  

285000   Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler

  

2851       Diğer anorganik bileşikler (arı su, sıvı/sıkıştırılmış hava, amalgamlar)

  

285100   Diğer anorganik bileşikler (arı su, sıvı/sıkıştırılmış hava, amalgamlar)

  

29           Organik kimyasal ürünler

  

2900       Organik kimyasal ürünler

  

290000   Organik kimyasal ürünler

  

2901       Asiklik hidrokarbonlar

  

290110   Asiklik hidrokarbonlar-doymuş

  

290121   Etilen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

290122   Propen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

290123   Büten ve izomerleri (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

290124   1, 3-Butadien ve izopren (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

290129   Diğer doymamış asiklik hidrokarbonlar

  

2902       Siklik hidrokarbonlar

  

290211   Siklohekzan

  

290219   Diğer siklenik, siklanik ve sikloterpenikler

  

290220   Benzen (benzol)

  



290230   Tolüen (toluol)

  

290241   o; ksilen

  

290242   m; ksilen

  

290243   p; ksilen

  

290244   Ksilen izomerleri karışımları

  

290250   Stiren (vinil benzen)

  

290260   Etilbenzen

  

290270   Kümen (izopropil benzen)

  

290290   Hidrokarbonlar; diğerleri

  

2903       Hidrokarbonların halojelenmiş türevleri

  

290311   Klormetan ve kloretan; doymuş

  

290312   Diklormetan; doymuş

  

290313   Kloroform; doymuş

  

290314   Karbon tetraklorür; doymuş

  

290315   Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)doymuş

  

290319   Diğer doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri

  

290321   Vinil klorür (kloretilen) doymamış

  

290322   Trikloretilen; doymamış

  

290323   Tetrakloretilen (perkloretilen) doymamış

  

290329   Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer

  

290330   Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış/iyodlanmış türevleri



  

290341   Triklorflormetan (freon 11)

  

290342   Diklordiflormetan (freon 12)

  

290343   Triklortrifloretanlar

  

290344   Diklortetrafloretanlar ve klorpentafloretanlar

  

290345   Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş diğer türevler

  

290346   Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetan

  

290347   Hidrokarbonların perhalojenlenmiş türevler

  

290349   Diğer iki/daha fazla değişik halojenle halojelenmiş asiklik hidrokarbonların türevleri

  

290351   1, 2, 3, 4, 5, 6-Hekzaklorsiklohekzan-Lindan (ISO)

  

290359   Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik hidrokarbonların türevleri

  

290361   Klorbenzen, odiklorbenzen ve pdiklorbenzen

  

290362   Hekzaklorbenzen ve ddt (1, 1, 1 triklor 2, 2 bis etan)

  

290369   Diğer aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

  

2904       Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri

  

290410   Hidrokarbonların sülfolanmış türevleri

  

290420   Sadece nitro/sadece nitrozo grupları içeren türevleri

  

290490   Hidrokarbonların halojenli diğer türevleri

  

2905       Asiklik alkoller vb. halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış/nitrozalanmış türevleri

  

290511   Metanol (metil alkol)

  

290512   Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)

  



290513   Doymuş monohidrik alkol -n bütil alkol (1-butanol)

  

290514   Doymuş monohidrik alkol; diğer butanoller

  

290515   Pentanol (amil alkol) ve izomerleri

  

290516   Doymuş monohidrik alkol-oktanol (oktil alkol) ve izomerleri

  

290517   Doymuş monohidrik alkol; lauril alkol, setil alkol ve stearil alkol

  

290519   Doymuş monohidrik diğer alkoller

  

290522   Doymamış monohidrik alkol-asiklik terpen alkoller

  

290529   Doymamış monohidrik diğer alkoller

  

290531   Dioller-etilen glikol (etandiol)

  

290532   Propilen glikol (1, 2-propandiol)

  

290539   Dioller; diğerleri

  

290541   Trimetilolpropan [2; etil; 2; (hidroksimetil) propan; 1, 3; diol]

  

290542   Pentaeritritol (pentaeritrit)

  

290543   Mannitol

  

290544   D; glusitol (sorbitol)

  

290545   Gliserin

  

290549   Diğer polihidrik diğer alkoller

  

290551   Ethchlorvynol (INN)

  

290559   Diğer asiklik alkollerin halojeli, sülfolu, nitrolu, nitrozolanmış türevleri

  

2906       Siklik alkoller vb. halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış, nitrozolanmış türevleri

  

290611   Mentol



  

290612   Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekzanol

  

290613   Siklanik, siklenik, sikloterpenik-steroller ve inositoller

  

290614   Terpineoller

  

290619   Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenikler

  

290621   Benzil alkol

  

290629   Diğer aromatikler

  

2907       Fenoller; fenolalkoller

  

290711   Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları

  

290712   Krezoller ve tuzları

  

290713   Oktilfenol, nonilfenol vb. izomerleri; tuzları

  

290714   Ksilenoller ve tuzları

  

290715   Monofenoller-naftoller ve tuzları

  

290719   Diğer monofenoller

  

290721   Rezorsinol ve tuzları

  

290722   Hidrokinon (kinol) ve tuzları

  

290723   4, 4' -İzopropilidendifenol ve tuzları

  

290729   Diğer polifenoller

  

2908       Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozolanmış türevleri

  

290810   Sadece halojenli türevler ve tuzları

  

290820   Sadece sülfo grupları içeren türevler vb. tuzları ve esterleri

  



290890   Fenollerin ve fenol; alkollerin nitrolanmış/nitrozolanmış türevleri

  

2909       Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, fenoller, peroksitler vb. türevleri

  

290911   Dietil eter (eter)

  

290919   Asiklik eterler, bunların halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozalı türevleri

  

290920   Siklanik/siklenik/sikloterpenik eterler vb. halojen/sülfo/nitro. vs. türevleri

  

290930   Aromatik eterler vb. türevleri

  

290941   Dietilen glikol (2, 2'-oksidietanol) (digol)

  

290942   Etilen glikol/dietilen glikolün monometil eterleri

  

290943   Etilen glikol/dietilen glikolün monobütil eterleri

  

290944   Etilen glikol/dietilen glikolün diğer monoalkil eterle

  

290949   Diğer eter alkol vb.türevleri

  

290950   Eter fenoller, eter alkol fenoller vb. halojen vs. türevleri

  

290960   Alkol, eter, keton peroksitler vb. haloj/sülfo/nitro/nitrozolanmış türevleri

  

2910       Halkasında üç atom olan epoksit, epoksialkol, epoksifenollerin türevleri

  

291010   Etilen oksit (oksiran)

  

291020   Propilen oksit (metiloksiran)

  

291030   Epiklorhidrin (1; klor; 2, 3; epoksipropan)

  

291090   Halkasında üç atom olan diğer epoksit, epoksialkol, epoksifenollerin türevleri

  

2911       Asetaller ve yarı asetaller vb. türevleri

  

291100   Asetaller ve yarı asetaller vb. türevleri

  

2912       Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehit



  

291211   Formaldehit (metanal)

  

291212   Etanal (asetaldehit)

  

291213   Bütanal (bütiraldehit, n-butanal)

  

291219   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler

  

291221   Benzaldehit

  

291229   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer siklik aldehitler

  

291230   Aldehit alkoller

  

291241   Vanilin (4; hidroksi; 3; metoksibenzaldehit)

  

291242   Etil vanilin (3; etoksi; 4; hidroksibenzaldehit)

  

291249   Diğer aldehit; eter, fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aldehitler

  

291250   Aldehitlerin siklik polimerleri

  

291260   Paraformaldehit

  

2913       Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehitlerin haloje/sülfo/nitro/nitrozo. türevleri

  

291300   Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehitlerin haloje/sülfo/nitro/nitrozo. türevleri

  

2914       Ketonlar ve kinonlar vb. haloj/sülfo/nitro/nitrozo. türevleri

  

291411   Aseton (propanon)

  

291412   Butanon (metil etil keton)

  

291413   4-Metil-2-pentanon (metil izobütil keton)

  

291419   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar

  

291421   Kamfor (kafuru)

  



291422   Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar

  

291423   İyononlar ve metil iyononlar

  

291429   Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik ketonlar

  

291431   Fenilaseton (1; fenilpropan; 2; one)

  

291439   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar

  

291440   Keton-alkoller ve keten aldehitler

  

291450   Keton; fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar

  

291461   Antrakinon

  

291469   Diğer kinonlar

  

291470   Ketonlar ve kinonların haloj/sülfo/nitro/nitrozolanmış türevleri

  

2915       Doymuş asiklik monokarboksilik asitler vb. türevleri

  

291511   Formik asit

  

291512   Formik asitin tuzları

  

291513   Formik asitin esterleri

  

291521   Asetik asit (sirke asidi)

  

291522   Sodyum asetat

  

291523   Kobalt asetat

  

291524   Asetik anhidrit

  

291529   Asetik asitin diğer tuzları

  

291531   Etil asetat

  

291532   Vinil asetat



  

291533   n-bütil asetat

  

291534   İzobütil asetat

  

291535   2-Etoksietil asetat

  

291539   Diğer asetik asit esterleri

  

291540   Mono di/triklor asetik asitler, bunların tuzları, esterleri

  

291550   Propionik asit tuzları ve esterleri

  

291560   Butirik asitler, valerik asitler, bunların tuzları ve esterleri

  

291570   Palmitik asit, stearik asit vb. tuzları ve esterleri

  

291590   Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler vb. türevleri

  

2916       Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

291611   Akrilik asit ve tuzları

  

291612   Akrilik asitin esterleri

  

291613   Metakrilik asit ve tuzları

  

291614   Metakrilik asit esterleri

  

291615   Oleik, ıinoleik ve linolenik asitler, vb. tuzları ve esterleri

  

291619   Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

291620   Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monokarboksilik asitler vb. türevleri

  

291631   Benzoik asit, tuzları ve esterleri

  

291632   Benzoil peroksit ve benzoil klorür

  

291634   Fenilasetik asit ve tuzları

  



291635   Fenilasetik asitin esterleri

  

291639   Diğer aromatik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

2917       Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenörleri ve türevleri

  

291711   Okzalik asit, tuzları ve esterleri

  

291712   Adipik asit, tuzları ve esterleri

  

291713   Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri

  

291714   Maleik anhidrit

  

291719   Diğer asiklik polikarboksilik asitler ve türevleri

  

291720   Siklanik, siklenik/sikloterpenik polikarboksilik asitler, anhidleri vb. türevleri

  

291731   Dibütil ortoftalatlar (dibütil ftalat)

  

291732   Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

  

291733   Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)

  

291734   o-ftalik asit (ftalik asit) in diğer esterleri

  

291735   Ftalik anhidrit

  

291736   Tereftalik asit ve tuzları

  

291737   Dimetil tereftalat

  

291739   Diğer aromatik polikarboksilik asitler ve türevleri

  

2918       Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve türevleri

  

291811   Laktik asit, tuzları ve esterleri

  

291812   Tartarik asit

  

291813   Tartarik asitin tuzları ve esterleri



  

291814   Sitrik asit

  

291815   Sitrik asitin tuzları ve esterleri

  

291816   Glukonik asit, tuzları ve esterleri

  

291819   Malik asit, tuzları ve esterleri

  

291821   Salisilik asit ve tuzları

  

291822   o-asetilsalisik asit, tuzları ve esterleri

  

291823   Salisilik asitin diğer esterleri vb. tuzları

  

291829   Diğer alkol fonk.grubu olan fakat başka oks.fonks.grubu olm.karboksilik asit ve türev.

  

291830   Aldehit/keton fonksiyonlu karboksilik asitler, türevleri

  

291890   Diğer başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve türevleri

  

2919       Fosforik esterler vb. tuzları, türevleri

  

291900   Fosforik esterler vb. tuzları, türevleri

  

2920       Diğer anorganik asitlerin esterleri vb. tuzları, türevleri

  

292010   Tiyofosforik esterler vb. tuzları; türevleri

  

292090   Diğer anorganik asitlerin diğer esterleri vb. tuzları, türevleri

  

2921       Amin gruplu bileşikler

  

292111   Metilamin, dimetilamin, trimetilamin vb. tuzları

  

292112   Dietilamin ve tuzları

  

292119   Diğer asiklik monoaminler, türevleri ve tuzları

  

292121   Etilendiamin ve tuzları

  



292122   Hekzametilendiamin ve tuzları

  

292129   Diğer asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları

  

292130   Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono/poliaminler ve türevleri, tuzları

  

292141   Anilin ve tuzları

  

292142   Anilin türevleri vb. tuzları

  

292143   Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları

  

292144   Difenilaminin diğer türevleri ve tuzları

  

292145   Alfa naftilamin, beta naftilamin vb. türevleri, tuzları

  

292146   Diğer aromatik monoaminler vb. tuzları

  

292149   Diğer aromatik monoaminler ve türevleri, tuzları

  

292151   o-, m-, p- fenilendiamin, diaminotoluenler, vb. türevleri, tuzları

  

292159   Diğer aromatik poliaminler ve türevleri, tuzları

  

2922       Oksijen gruplu amino bileşikleri

  

292211   Monoetanolamin ve tuzları

  

292212   Dietanolamin ve tuzları

  

292213   Trietanolamin ve tuzları

  

292214   Dekstropropoksifen (INN) ve tuzları

  

292219   Diğer amino-alkoller vb.eter, ester ve tuzları

  

292221   Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler vb. tuzları

  

292222   Anizidinler, dianizidinler, fenetidinler vb. tuzları

  

292229   Diğer amino-naftoller ve diğer amino fenoller vb. eter, ester ve tuzları



  

292231   Amfepramon, metadon ve normetadon vb. tuzları

  

292239   Amino-aldehit-keton-kinon vb. tuzları

  

292241   Lizin ve esterleri; bunların tuzları

  

292242   Glutamik asit ve tuzları

  

292243   Antralinik asit vb. tuzları

  

292244   Tilidin ve tuzları

  

292249   Diğer amino-asitler, esterler ve tuzları

  

292250   Amino-alkol fenol, amino-asit fenol ve oksijen gruplu diğer amino bileşikler

  

2923       Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

  

292310   Kolin ve tuzları

  

292320   Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

  

292390   Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri

  

2924       Karboksiamid gruplu, karbonik asidin amid gruplu bileşikleri

  

292411   Meprobomat (INN)

  

292419   Diğer asiklik amidler ve türevleri, tuzları

  

292421   Üreinler ve türevleri, tuzları

  

292423   2-Asetamidobenzoik asit

  

292424   Etinamat(INN)

  

292429   Diğer siklik amidler ve türevleri, tuzları

  

2925       Karboksiimid gruplu ve imin gruplu bileşikler

  



292511   Sakkarin ve tuzları

  

292512   Glutetimit(INN)

  

292519   Diğer imidler ve türevleri tuzları

  

292520   İminler ve türevleri; bunların tuzları

  

2926       Nitril gruplu bileşikler

  

292610   Akrilonitril

  

292620   Disiyandiamit

  

292630   Fenproporeks ve tuzu; methadone ve ara ürünler

  

292690   Diğer nitril gruplu bileşikler

  

2927       Diazo, azo ve azoksi bileşikleri

  

292700   Diazo, azo ve azoksi bileşikleri

  

2928       Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri

  

292800   Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri

  

2929       Diğer azot gruplu bileşikler

  

292910   İzosiyanatlar

  

292990   Diğer azot gruplu diğer bileşikler

  

2930       Kükürtlü organik bileşikler

  

293010   Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)

  

293020   Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar

  

293030   Tiyouram mono- di- veya -tetrasülfür

  

293040   Methionin



  

293090   Kükürtlü organik diğer bileşikler

  

2931       Diğer organo-anorganik bileşikler

  

293100   Diğer organo-anorganik bileşikler

  

2932       Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler

  

293211   Tetrahidrofuran

  

293212   Furfuraldehit (2- furaldehit)

  

293213   Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol

  

293219   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası; diğer

  

293221   Kumarin, metilkumarinler ve etilkumarinler

  

293229   Diğer laktonlar

  

293291   İzosafrol

  

293292   1- (-1, 3 Benzodioksol-5-il)propan-2-one

  

293293   Piperonal

  

293294   Safrol

  

293295   Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri)

  

293299   Diğer; sadece oksijenli heterosiklik diğer bileşikler

  

2933       Sadece azotlu heterosiklik bileşikler

  

293311   Fenazon (antiprin) ve türevleri

  

293319   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası olan diğer bileşikler

  

293321   Hidantoin ve türevleri

  



293329   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan diğer bileşikler

  

293331   Piridin ve tuzları

  

293332   Piperidin ve tuzları

  

293333   Alfentanil, anileridine, bezitramide, bromazepam vb. ile bunların tuzları

  

293339   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan diğer bileşikler

  

293341   Levorfanol ve tuzları

  

293349   Kinolin/izokinolin halka sistemleri olan bileşikler

  

293352   Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları

  

293353   Allobarbital, amobarbital, barbital vb. tuzları

  

293354   Malonil üre (barbutirik asit) diğer türevleri vb. tuzları

  

293355   Loprazolam, meklokualon, metakualon ve zipeprol vb. tuzları

  

293359   Yapısında bir piridin/piperizin halkası olan diğer bileşikler

  

293361   Melamin

  

293369   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan diğer bileşikler

  

293371   Epsilon kaprolaktam (6 hekzanelaktam)

  

293372   Klobazam ve metiprilon

  

293379   Diğer laktamlar

  

293391   Azotlu heterosiklik diğer bileşikler

  

293399   Sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler

  

2934       Nükleik asitler vb. tuzları; diğer heteroksiklik bileşikler

  

293410   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası olan bileşik.



  

293420   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası olan bileşikler

  

293430   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan bileşikler

  

293491   Nükleik asitler vb. tuzları- diğer heteroksiklik bileşikler

  

293499   Diğer nükleik asitler vb. tuzları; diğer heteroksiklik bileşikler

  

2935       Sülfonamidler

  

293500   Sülfonamidler

  

2936       Provitaminler ve vitaminler

  

293610   Provitaminler (karışık olmayanlar)

  

293621   Vitamin a ve türevleri

  

293622   Vitamin b 1 ve türevleri

  

293623   Vitamin b 2 ve türevleri

  

293624   D/dl pantotenik asit (b 3 vitamini/b 5 vitamini)

  

293625   Vitamin b 6 ve türevleri

  

293626   Vitamin b 12 ve türevleri

  

293627   Vitamin c ve türevleri

  

293628   Vitamin e ve türevleri

  

293629   Diğer vitaminler ve türevleri

  

293690   Diğer provitaminler ve vitaminler

  

2937       Hormonlar, vb. öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri

  

293711   Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler

  



293712   Ensülin ve tuzları

  

293719   Hipofizin ön lobu hormonları/benzeri hormonlar vb. türevleri

  

293721   Kortizon, hidrokortizon, prednizon ve prednizolon

  

293722   Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri

  

293723   Ostrojenler ve projestojenler

  

293729   Diğer polipeptid, porotein ve glikoprotiein hormonları bunların türevi vb. yapıdakiler

  

293731   Epinefrin

  

293739   Diğer catecholamine hormonu bunların türevi ve yapısal benzerleri

  

293740   Amino asit türevleri

  

293750   Prostaglandinler, thromoxanlar ve leukotrienler vb. türevleri

  

293790   Diğerler hormonlar vb. diğer türevleri

  

2938       Glikozitler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

293810   Rutosid (rutin) ve türevleri

  

293890   Diğer glikozitler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

2939       Bitkisel alkaloidler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

293911   Haşhaş sapı konsantresi; kodein, morfin, eroin, hidrokodon vb. ile tuzları

  

293919   Diğer afyon alkaloidleri vb. türevleri

  

293921   Kinin ve tuzları

  

293929   Diğer kınakına alkaloidleri vb. diğer türevleri

  

293930   Kafein ve tuzları

  

293941   Efedrin ve tuzları



  

293942   Psödoefedrin (INN) ve tuzları

  

293943   Kathin (INN) ve tuzları

  

293949   Diğer efedrin ve tuzları

  

293951   Fenetilin (INN) ve tuzları

  

293959   Diğer teofilin ve aminofilin vb. türevleri, tuzları

  

293961   Ergometrin (INN) ve tuzları

  

293962   Ergotamin (INN) ve tuzları

  

293963   Liserjik asit ve tuzları

  

293969   Diğer çavdar mahmuzu alkaloidleri vb. tuzları, türevleri

  

293991   Kokain, ekgonin, levometamfetamin vb. ile bunların tuzu, esteri ve türevleri

  

293999   Diğer bitkisel alkaloidler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

2940       Kimyaca saf şekerler; eterleri esterleri ve tuzları

  

294000   Kimyaca saf şekerler; eterleri esterleri ve tuzları

  

2941       Antibiyotikler

  

294110   Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; tuzları

  

294120   Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

  

294130   Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları

  

294140   Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları

  

294150   Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları

  

294190   Diğer antibiyotikler, türevleri; tuzları

  



2942       Diğer organik bileşikler

  

294200   Diğer organik bileşikler

  

30           Eczacılık ürünleri

  

3001       Tedavide kullanılan guddeler ve diğer organlar; heparin

  

300110   Kurutulmuş guddeler ve diğer organlar

  

300120   Guddelerin/diğer organların/bunların salgılarının hülasaları

  

300190   İnsan ve hayvan menşeli tedavide kullanılan diğer maddeler

  

3002       İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, toksin vb. ürünler

  

300210   Serumlar, diğer kan fraksiyonları ile tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler

  

300220   İnsanlar için kullanılan aşılar

  

300230   Veterinerlikte kullanılan aşılar

  

300290   İnsan ve hayvan tedavisi için insan ve hayvan menşeli maddeler

  

3003       Tedavide/korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış ilaçlar (dozsuz)

  

300310   Penisilanik asit bünyeli penisilin./türev, streptomisin (dozlandırılmamış)

  

300320   Diğer antibiyotikleri içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

300331   Ensülin içeren ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

300339   Hormon ve diğer ürün içerip antibiyotik içermeyen diğer ürünler (dozlandırılmamış)

  

300340   Alkaloit vb. türevlerini içerip, antibiyotik ve hormon içermeyen ürünler (dozlandırılmamış)

  

300390   Tedavide/korunmada kullanılmak üzere karıştırılmış diğer ilaçlar (dozlandırılmamış)

  

3004       Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

  

300410   Penisilanik asit bünyeli penisilinler vb. türevleri (dozlandırılmış)



  

300420   Diğer antibiyotikleri içerenler (dozlandırılmış)

  

300431   Ensülin içerenler (2937'de ki hormonları içeren)

  

300432   Böbrek üstü bezi kabuğu içerenler

  

300439   Antibiyotikleri içermeyip hormonları içeren

  

300440   Alkoloidler vb. türevini içerip antibiyotik/hormonları içermeyenler

  

300450   Provitaminler ve vitaminlerin diğer ürünlerini içeren diğer ilaçlar

  

300490   Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar

  

3005       Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan pamuk, sargılar vs.

  

300510   Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler

  

300590   Tıpta, cerrahide, dişçilikte/veterinerlikte kullanılan diğer pamuk, sargılar vs.

  

3006       Tarifenin başka yerinde yer almayan eczacılık eşyası ve müstahzarları

  

300610   Steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemesi, hemostatlar

  

300620   Kan gruplarının/kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler

  

300630   Radyografi muayeneleri için x ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

  

300640   Dişçi çimentoları, diğer diş dolgu maddeleri vs.

  

300650   İlk yardım çantaları ve kutuları

  

300660   Esası hormon/spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar

  

300670   Tıp/veterinerlikte bedenin bölümünü yağlayıcı/tıbbi aletleri bileştirmede kull. jeller

  

300680   Eczacılık ürünlerinin döküntüleri

  

31           Gübreler

  



3101       Hayvansal/bitkisel gübreler

  

310100   Hayvansal/bitkisel gübreler

  

3102       Azotlu mineral/kimyasal gübreler

  

310210   Üre

  

310221   Amonyum sülfat

  

310229   Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları, karışımları

  

310230   Amonyum nitrat

  

310240   Amonyum nitratın anorganik maddelerle karışımları

  

310250   Sodyum nitrat

  

310260   Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

  

310270   Kalsiyum siyanamid

  

310280   Üre, amonyum nitratın sulu/amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

  

310290   Azotlu mineral/kimyasal gübreler ve diğer karışımlar

  

3103       Fosfatlı mineral/kimyasal gübreler

  

310310   Süper fosfatlar

  

310320   Defosforasyon cürufu

  

310390   Fosfatlı mineral/kimyasal gübreler; diğer

  

3104       Potaslı mineral/kimyasal gübreler

  

310410   Karnalit, silvit ve diğer ham tabii potasyum tuzları

  

310420   Potasyum klorür

  

310430   Potasyum sülfat



  

310490   Diğer potaslı mineral/kimyasal gübreler

  

3105       Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları

  

310510   Azot, fosfor, potasyum vb. iki/üçünün karışımları (tablet ve 10 kg< ambalajlı gübreler)

  

310520   Azot, fosfor, potasyum vs. üçünü birden içeren kimyasal gübreler

  

310530   Diamonyum hidrojenortofosfat

  

310540   Amonyum dihidrojenortofosfat vb. diamonyum hidrojenortafosfatla karışımları

  

310551   Diğer kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içerenler

  

310559   Azot, fosfor vs. ikisini içeren diğer mineral ve kimyasal gübreler

  

310560   Fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini

  

310590   Diğer azot, fosfor ve potasyum içeren mineral, kimyasal gübreler

  

32           Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar

  

3201       Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar ve türevleri

  

320110   Kebrako hülasası

  

320120   Mimoza hülasası

  

320190   Diğer bitkisel menşeli hülasalar ve türevleri

  

3202       Debagatte kullanılan sentetik organik, anorganik maddeler müstahzarlar

  

320210   Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler

  

320290   Debagatte kullanılan anorganik maddeler müstahzarlar

  

3203       Hayvansal/bitkisel menşeli boyayıcı maddeler

  

320300   Hayvansal/bitkisel menşeli boyayıcı maddeler

  



3204       Sentetik organik boyayıcı maddeler

  

320411   Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320412   Asit boyalar, mordan boyalar vb. esaslı müstahzarlar

  

320413   Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320414   Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320415   Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil)

  

320416   Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

320417   Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar

  

320419   Sentetik organik boyayıcı maddelerin karışımı müstahzarlar

  

320420   Flüoresanlı aydınlatmada kullanılan sentetik, organik ürünler

  

320490   Sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarları; diğer

  

3205       Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar

  

320500   Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar

  

3206       Diğer boyayıcı maddeler

  

320611   Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı = >%80

  

320619   Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar titandioksit oranı <%80

  

320620   Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

  

320630   Esası kadmiyum bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

  

320641   Ultramarin ve ultramarin esaslı müstahzarlar

  

320642   Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar

  

320643   Esası hekzasiyanoferrat olan pigment ve müstahzarlar



  

320649   Diğer boyayıcı maddeler

  

320650   Lüminofor olarak kullanılan anorganik ürünler

  

3207       Seramik, emaye/cam sanayinde kullanılan boya, sır, cila vb.

  

320710   Müstahzar pigmentler, donuklaştırıcılar, boyalar vb.

  

320720   Cam haline gelebilen terkipler, sırlar vb. müstahzarlar

  

320730   Sıvı cilalar vb. müstahzarlar

  

320740   Cam firit ve diğer camlar (toz, granül/pul halinde)

  

3208       Sentetik polimerler esaslı; susuz ortamda eriyen/dağılan, boya ve vernik

  

320810   Esası poliester olan; susuz ortamda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

320820   Esası akrilik/vinil polimer olan; susuz ortanda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

320890   Esası diğer sentetik/tabi polimer olan; susuz ortanda eriyen/dağılan boya, vernik

  

3209       Sentetik polimerler esaslı; sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

320910   Esası akrilik/vinil polimer olan; sulu ortanda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

320990   Diğer sentetik esaslı polimerler; sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

3210       Diğer boya ve vernikler (emaye/laklar/pigment)

  

321000   Diğer boya ve vernikler (emaye/laklar/pigment)

  

3211       Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)

  

321100   Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)

  

3212       Boyaların imalinde kullanılan, susuz ortamda dağılan ıstampa boyası ve pigment

  

321210   Istampacılığa mahsus varaklar

  



321290   Boyaların imalinde kullanılan, susuz ortamda dağılan pigment

  

3213       Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici vs. boyalar

  

321310   Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar; takım halinde

  

321390   Diğer tablet, tüp, kavanoz vb. ambalajlı resim, afiş vb. boyalar

  

3214       Macunlar, renkli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan sıvama maddeleri

  

321410   Macunlar, reçineli çimento vb.ile boyacılıkta kullanılan dolgu ve sıvama maddeleri

  

321490   Ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları

  

3215       Matbaa, yazı, çizim ve diğer mürekkepler

  

321511   Siyah matbaa mürekkepleri

  

321519   Diğer renklerde matbaa mürekkepleri

  

321590   Diğer mürekkepler

  

33           Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb.

  

3301       Uçucu yağlar, rezinoitler ve terpenli yan ürünler

  

330111   Bergamuttan elde edilen uçucu yağ

  

330112   Portakaldan elde edilen uçucu yağ

  

330113   Limondan elde edilen uçucu yağ

  

330114   Küçük limondan elde edilen uçucu yağ

  

330119   Diğer turunçgillerden elde edilen uçucu yağ

  

330121   Itır çiçeğinden elde edilen uçucu yağ

  

330122   Yaseminden elde edilen uçucu yağ

  

330123   Lavantadan elde edilen uçucu yağ



  

330124   Mentha piperitadan elde edilen uçucu yağ

  

330125   Naneden elde edilen uçucu yağ

  

330126   Güve otundan elde edilen uçucu yağ

  

330129   Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ

  

330130   Rezinoitler

  

330190   Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri, su ve çözeltileri

  

3302       Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları

  

330210   Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan koku veren karışımlar

  

330290   Diğer sanayinde kullanılan koku veren karışımlar

  

3303       Parfümler ve tuvalet suları

  

330300   Parfümler ve tuvalet suları

  

3304       Güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları

  

330410   Dudak makyaj müstahzarları

  

330420   Göz makyaj müstahzarları

  

330430   Manikür ve pedikür müstahzarları

  

330491   Pudralar

  

330499   Diğer makyaj, güzellik bakım müstahzarları

  

3305       Saç müstahzarları

  

330510   Şampuanlar

  

330520   Perma ve defrize müstahzarları

  



330530   Saç spreyleri

  

330590   Diğer saç müstahzarları

  

3306       Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar

  

330610   Diş macunları/tozları

  

330620   Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler

  

330690   Ağız/diş sağlığını korumaya mahsus diğer müstahzarlar

  

3307       Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları

  

330710   Traş öncesi, traş sırasında/traştan sonra kullanılan müstahzarlar

  

330720   Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

  

330730   Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

  

330741   Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar

  

330749   Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan diğer müstahzarlar

  

330790   Diğer parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları

  

34           Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde.

  

3401       Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler

  

340111   Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil)

  

340119   Sıvanmış/kaplanmış kağıt vatka, keçe, dokunmamış mensucat

  

340120   Diğer şekillerdeki sabunlar

  

340130   Cilt yıkamak için sıvı/krem; yüzey aktif organik ürünler (perakende)

  

3402       Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç

  

340211   Anyonlu yüzey aktif organik maddeler



  

340212   Yüzey aktif organik maddeler; katyonlu olanlar

  

340213   Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar

  

340219   Diğer yüzey aktif organik maddeler

  

340220   Yüzey aktif diğer organik müstahzarlar (perakende)

  

340290   Diğer yıkama, temizleme müstahzarları

  

3403       Yağlama müstahzarları, pas önleyiciler

  

340311   Mensucat, deri vb. yağlamasına mahsus müstahzarlar

  

340319   Petrol yağlarını vb, içeren; diğer maddelerin işlenmesine mahsus yağlama müstahzarları

  

340391   Dokumaya elverişli maddelerin, deri, köselenin, post vb işlenmesine mahsus müs.

  

340399   Diğer yağları içeren; diğer maddelerin işlenmesine mahsus yağlama müstahzarları

  

3404       Suni mumlar ve müstahzar mumlar

  

340410   Suni mumlar ve müstahzar mumlar; kimyasal olarak tadil edilmiş linyitten

  

340420   Suni mumlar ve müstahzar mumlar; polietilen glikolden elde edilenler

  

340490   Diğer suni mumlar, müstahzar mumlar

  

3405       Ayakkabı, mobilya, döşeme vb temizleyen boya, cila, pasta vb

  

340510   Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila vb.müstahzarlar

  

340520   Mobilya, döşeme/diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, müstahzar.

  

340530   Otomobil karoserlerinde kullanılan cila vb. müstahzarlar

  

340540   Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları

  

340590   Cam veya metal boya ve cilaları vb hazır boya, cila vb

  



3406       Işık temini için kullanılan her türlü mumlar vb.

  

340600   Işık temini için kullanılan her türlü mumlar vb.

  

3407       Model yapmaya mahsus patlar, dişçi mumu vb.müstahzarlar

  

340700   Model yapmaya mahsus patlar, dişçi mumu vb.müstahzarlar

  

35           Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb

  

3501       Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

  

350110   Kazein

  

350190   Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

  

3502       Albüminler, albüminatlar, albümin türevleri

  

350211   Yumurta albümini (kurutulmuş)

  

350219   Yumurta albümini (diğer hallerde)

  

350220   Süt albümini

  

350290   Diğer albüminler, albüminatlar, albümin türevleri

  

3503       Jelatin, jelatin türevleri, balık tutkalı, hayvansal tutkallar

  

350300   Jelatin, jelatin türevleri, balık tutkalı, hayvansal tutkallar

  

3504       Peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve deri tozu

  

350400   Peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve deri tozu

  

3505       Dekstrinler, kimyasal değişime uğramış nişastalar, tutkalları

  

350510   Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar

  

350520   Tutkallar

  

3506       Diğer müstahzar tutkallar, yapıştırıcılar



  

350610   Tutkal ve yapıştırıcı; perakende ağırlık <1kg.

  

350691   Kauçuk/plastik esaslı yapıştırıcılar

  

350699   Diğer müstahzar yapıştırıcılar

  

3507       Enzimler, müstahzar enzimler

  

350710   Peynir mayası vb. konsantreleri

  

350790   Diğer enzimler, müstahzar enzimler

  

36           Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb

  

3601       Silah barutu

  

360100   Silah barutu

  

3602       Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

  

360200   Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

  

3603       Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları/infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler

  

360300   Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları/infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler

  

3604       Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri vb.

  

360410   Şenlik fişekleri

  

360490   İşaret fişekleri, sis işaretleri, yağmur fişekleri vb

  

3605       Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

  

360500   Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

  

3606       Ferroseryum ve diğer piroforik alaşımlar; ateş alıcı eşya (her şekilde)

  

360610   Çakmaklarda vb aletlerde kullanılan akaryakıtlar (kap hacmi =< 300cm3)

  



360690   Diğer ateş alıcı maddelerden eşya vb.

  

37           Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya

  

3701       Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levha ve filmler

  

370110   X ışınları için filmler-boş

  

370120   Anında develope olarak fotoğraf veren filmler

  

370130   Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)

  

370191   Renkli fotoğraf için kullanılan filmler

  

370199   Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer filmler; boş

  

3702       Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmi

  

370210   X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)

  

370220   Anında develope olarak fotoğraf veren filmler; boş

  

370231   Renkli fotoğraf için filmler (eni 105mm.den az; boş)

  

370232   Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu)

  

370239   Diğer filmler, perfore edilmemiş (eni 105 mm.yi < boş)

  

370241   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk>200 m, en>610mm - boş)

  

370242   Fotoğraf filmleri (uzunluk>200 m, en>610mm - boş)

  

370243   Fotoğraf filmleri (uzunluk=<200 m, en>610mm - boş)

  

370244   Fotoğraf filmleri (105mm < en < 610mm - boş)

  

370251   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk=< 14 m, en=<16mm - boş)

  

370252   Renkli fotoğraf filmi (eni 16mmyi geçmeyen, boyu 14m yi geçen

  

370253   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk=<30m, 16mm<en<35mm slaytlar için)



  

370254   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk =<30m, 16mm< en <35mm - diğer)

  

370255   Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk >30m, 16mm< en <35mm - boş)

  

370256   Renkli fotoğraf filmi (eni 35 mm yi geçen rulo halinde)

  

370291   Diğer hassas, boş fotoğraf filmi (eni 16mm (boyu 14m geçmeyen)

  

370293   Diğer fotoğraf filmleri (eni 16-35mm, boyu 30m geçmeyen)

  

370294   Diğer fotoğraf filmleri (eni 16-35 mm, boyu 30m yi geçen)

  

370295   Diğer fotoğraf filmleri (eni 35 mm yi geçen rulolar)

  

3703       Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton ve mensucat

  

370310   Rulo halinde hassas fotoğraf kağıdı (eni 610 mm yi >)

  

370320   Rulo halinde renkli fotoğraf kağıdı (polikrom)

  

370390   Rulo halinde hassas boş kağıt/karton, mensucat-fotoğraf için

  

3704       Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat

  

370400   Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat

  

3705       Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu, banyolu)

  

370510   Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, filmler (ofset baskı için, dolu, develope)

  

370520   Fotoğrafçılıkta kullanılan mikrofilmler (dolu, develope)

  

370590   Diğer levha ve filmler; dolu, banyolu (sinema filmleri hariç)

  

3706       Sinemacılıkta kullanılan filimler-dolu, banyolu, ses izli

  

370610   Eni 35mm sinema filmi (dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli)

  

370690   Diğer sinema filmleri (dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli)

  



3707       Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürünler

  

370710   Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal ürün (yüzeyleri hassaslaştırmak için emülsiyon)

  

370790   Fotoğrafçılıkta kullanılan diğer kimyasal ürünler

  

38           Muhtelif kimyasal maddeler

  

3801       Grafit, suni, kolloidal, yarı kolloidal; hamur, blok, levha, diğer

  

380110   Suni grafit

  

380120   Kolloidal/yarıkolloidal grafit

  

380130   Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonu için benzeri hamur

  

380190   Diğer şekillerde grafit

  

3802       Aktif kömür, tabi mineral maddeler, hayvansal karalar

  

380210   Aktif hale getirilmiş karbon

  

380290   Aktif hale getirilmiş tabi mineral maddeler, hayvansal karalar

  

3803       Tall oil (sıvı reçine)

  

380300   Tall oil (sıvı reçine)

  

3804       Odun hamurundan arta kalan lesivler-linyo sülfonatlar dahil

  

380400   Odun hamurundan arta kalan lesivler-linyo sülfonatlar dahil

  

3805       Sakız, çam ağacı esansı, terpenik yağlar, ham dipenten, çam yağı

  

380510   Terabantin esansı, çam ağacı esansı/kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans

  

380520   Çam yağı

  

380590   Ham dipenten (diğer terpenik yağlar, ham para-simen ve diğer)

  

3806       Kolofanlar, reçine asitleri, türevleri, esans ve yağları



  

380610   Kolofanlar ve reçine asitleri

  

380620   Kolofanların/reçine asitlerinin/kolofan/reçine asidi türevlerinin tuzları

  

380630   Ester sakızları

  

380690   Diğer reçine asitleri, türevleri, eritilmiş sakızlar vb

  

3807       Odun katranı, yağları, kreozotu, naftası, bitkisel ziftler vb

  

380700   Odun katranı, yağları, kreozotu, naftası, bitkisel ziftler vb

  

3808       Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici

  

380810   Haşarat öldürücüler

  

380820   Zararlı mantarları yokediciler

  

380830   Zararlı bitkileri yok eden, bitki yetişmesini düzenleyenler

  

380840   Dezenfekte ediciler

  

380890   Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar

  

3809       Mensucat, kağıt, deri vb için boya, finisaj müstahzarları

  

380910   Esası nişastalı maddeler olan apre ve mordant müstahsallar

  

380991   Mensucat sanayinde kullanılan boya sabitleştiriciler vb

  

380992   Kağıt sanayinde kullanılan boya müstahzarları

  

380993   Diğer boya müstahsal ve müstahzarları (perdahlama, finisaj vb)

  

3810       Metal satıhları temizleme müstahzarları, pasta, toz, sıvama mad.

  

381010   Metal satıhları temizleme müstahzarları, kaynak pastaları

  

381090   Kaynak, lehim yardımcı müstahzar; elektrod sıvama maddeleri

  



3811       Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, peptizan katkılar vb

  

381111   Kurşun bileşikleri esaslı ateşlemeyi önleyiciler

  

381119   Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar; diğer

  

381121   Petrol yağları/bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren katkılar

  

381129   Diğer yağlama yağı katkıları

  

381190   Oksidasyonu önleyici, akışkanlığı düzenleyici vb müstahzarlar

  

3812       Vulkanizasyon çabuklaştırıcıları, plastifiyan bileşikler vb.

  

381210   Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar

  

381220   Kauçuk/plastikler için plastifiyan bileşikler

  

381230   Kauçuk ve plastikleri dayanıklılaştıran bileşikler

  

3813       Yangın söndürme aleti için dolgu maddesi ve bileşimi (yangın söndürme bombası)

  

381300   Yangın söndürme aleti için dolgu maddesi ve bileşimi (yangın söndürme bombası)

  

3814       Organik karma çözücüler (incelticiler, boya, vernik çıkarıcılar)

  

381400   Organik karma çözücüler (incelticiler, boya, vernik çıkarıcılar)

  

3815       Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalitik müstahzarlar

  

381511   Takviye katalizatörler (aktif maddesi nikel/nikel bileşikleri olanlar)

  

381512   Takviye katalizatörler (aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal bileşikleri)

  

381519   Takviye katalizatörler; diğer

  

381590   Reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

  

3816       Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. karışım

  

381600   Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. karışım



  

3817       Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

  

381700   Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

  

3818       Elektronikte kullanılmak üzere depo edilmiş kimyasal elemen ve bileşikler

  

381800   Elektronikte kullanılmak üzere depo edilmiş kimyasal elemen ve bileşikler

  

3819       Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları

  

381900   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

  

3821       Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları

  

382100   Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları

  

3822       Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan karma reaktifler

  

382200   Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan karma reaktifler

  

3823       Sınai mono karboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri

  

382311   Stearik asit (rafinaj mahsülü asit yağları)

  

382312   Oleik asit (rafinaj mahsülü asit yağları)

  

382313   Tall oil sıvı yağ asitleri

  

382319   Sanayide kullanılan diğer mono karboksilik yağ asitleri

  

382370   Sınai yağ alkolleri

  

3824       Kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler

  

382410   Dökümhane maçalarına/kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar

  



382420   Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri

  

382430   Kendi aralarında/metalik bağlayıcılarla karıştırılmış aglomeresiz metal karbür

  

382440   Çimento, harç/betonlara mahsus müstahzar katkılar

  

382450   Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar

  

382460   Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç

  

382471   Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş asiklik hidrokarbonları içerenler

  

382479   İki/daha çok farklı halojen içeren asiklik hidrokar. türevler. içeren karışımlar

  

382490   Diğer kimya ve bağlı sanayide kullanılan kimyasal ürünler

  

3825       Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen kimya sanayi/bağlı sanayilere mahsus atık ürünler

  

382510   Şehir atıkları

  

382520   Kanalizasyon çamuru

  

382530   Klinik atıkları

  

382541   Atık organik çözücüler (halojenlenmiş)

  

382549   Atık organik çözücüler (diğerleri)

  

382550   Metal dekapaj için amonyaklı, hidrolik, fren, antifirij sularının atıkları; halojenlenmiş

  

382561   Organik bileşenleri içeren atıklar

  

382569   Kimyasal diğer atıklar

  

382590   Diğer kimyasal atıklar

  

G             PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

  

39           Plastik ve plastikten mamul eşya

  

3901       Etilen polimerleri (ilk şekillerde)



  

390110   Özgül kütlesi 0, 94'ten az olan polietilen

  

390120   Özgül kütlesi 0, 94/daha fazla olan polietilen

  

390130   Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390190   Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde)

  

3902       Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

  

390210   Polipropilen (ilk şekilde)

  

390220   Poliizobutilen (ilk şekilde)

  

390230   Propilen kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390290   Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) diğerleri

  

3903       Stiren polimerleri (ilk şekillerde)

  

390311   Polistiren; genleşebilen (ilk şekilde)

  

390319   Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde)

  

390320   Stiren; akrilonitril (san) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390330   Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390390   Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde)

  

3904       Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)

  

390410   Polivinil klorür (başka maddeyle karıştırılmamış) (pvc) (ilk şekilde)

  

390421   Pvc-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde)

  

390422   Pvc-plastifiye edilmiş (ilk şekilde)

  

390430   Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  



390440   Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde)

  

390450   Viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde)

  

390461   Politetrafloretilen (ptfe) (ilk şekilde)

  

390469   Diğer florlu polimerler (ilk şekilde)

  

390490   Diğer vinil klorür/diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

  

3905       Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)

  

390512   Vinil asetat (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

390519   Vinil asetat (diğer) (ilk şekilde)

  

390521   Vinil asetat kopolimerleri (sulu dispersiyon halinde) (ilk şekilde)

  

390529   Vinil asetat kopolimerleri (diğer) (ilk şekilde)

  

390530   Vinil alkol (hidrolize olmamış) (ilk şekilde)

  

390591   Vinil kopolimerler (ilk şekilde)

  

390599   Diğer vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekilde)

  

3906       Akrilik polimerleri (ilk şekilde)

  

390610   Polimetil metakrilat (ilk şekilde)

  

390690   Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde)

  

3907       Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde)

  

390710   Poliasetaller (ilk şekilde)

  

390720   Diğer polieterler (ilk şekilde)

  

390730   Epoksi reçineler (ilk şekilde)

  

390740   Polikarbonatlar (ilk şekilde)



  

390750   Alkid reçineler (ilk şekilde)

  

390760   Polietilen tereftalat (ilk şekilde)

  

390791   Doymamış poliesterler (ilk şekilde)

  

390799   Polialil esterleri vb. (ilk şekilde)

  

3908       Poliamidler (ilk şekilde)

  

390810   Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde)

  

390890   Diğer poliamidler (ilk şekilde)

  

3909       Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)

  

390910   Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde)

  

390920   Melamin reçineler (ilk şekilde)

  

390930   Diğer amino reçineler (ilk şekilde)

  

390940   Fenolik reçineler (ilk şekilde)

  

390950   Poliüretanlar (ilk şekilde)

  

3910       Silikonlar (ilk şekillerde)

  

391000   Silikonlar (ilk şekillerde)

  

3911       Petrol reçin., kumaron, inden veya kumaron-inden reçine, politerpen (ilk şekilde)

  

391110   Petrol reçineleri, kumaron, inden/kumaron; inden reçineleri, politerpenler (ilk şekilde)

  

391190   Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde)

  

3912       Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)

  

391211   Selüloz asetatları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

  



391212   Selüloz asetatları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

  

391220   Selüloz nitratlar (kollodyonlar dahil) (ilk şekilde)

  

391231   Karboksimetilselüloz ve tuzları (ilk şekilde)

  

391239   Diğer selüloz etreleri (ilk şekilde)

  

391290   Diğer selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)

  

3913       Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şekilde)

  

391310   Aljinik asit, tuzları, esterleri (ilk şekilde)

  

391390   Tabii polimerler, türevleri, tabii kauçuğun türevleri vb (ilk şekilde)

  

3914       Polimer esasıı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)

  

391400   Polimer esasıı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)

  

3915       Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

  

391510   Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (etilen polimerlerinden olan)

  

391520   Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (stiren polimerlerinden olan)

  

391530   Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları (vinil klorür polimerlerinden olan)

  

391590   Diğer plastiklerden döküntü kalıntı ve hurdalar

  

3916       Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1mmyi geçen

  

391610   Plastikten, enine kesit >1mm monofil, profiller (etilen polimerlerinden)

  

391620   Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni 1mm+

  

391690   Diğer plastiklerden monofil, çubuk, profiller-eni 1mmyi geçen

  

3917       Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb

  

391710   Suni bağırsaklar (sosis kılıfları)proteinden, selülozikten



  

391721   Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden

  

391722   Tüpler, borular, hortumlar (sert) propilen polimerlerinden

  

391723   Tüpler, borular, hortumlar (sert) vinil klorür polimerlerinden

  

391729   Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden

  

391731   Tüpler, borular, hortumlar (esnek)kırılma basıncı en az 27, 6 mpa

  

391732   Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, donanımsız

  

391733   Tüpler, borular, hortumlar-takviyesiz, bağlantı elemanları ile

  

391739   Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten

  

391740   Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

  

3918       Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil

  

391810   Yer, duvar, tavan kaplamaları-vinil klorür polimerlerinden

  

391890   Diğer plastiklerden olan yer kaplamaları

  

3919       Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde

  

391910   Eni 20 cm yi geçmey; en rulo halinde plastik yapışkanlar

  

391990   Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan

  

3920       Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

  

392010   Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz

  

392020   Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz

  

392030   Stren polimerlerinden plaka, levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392043   Vinilklorür polimerlerinden levha, şeritler, plaka;ağırlık;%6'dan fazla plastifiyen içeren

  



392049   Vinilklorür polimerlerinden levha, şeritler, plaka; diğerleri

  

392051   Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392059   Diğer akrilik polimerlerden şeritler

  

392061   Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392062   Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392063   Doymamış poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392069   Diğer poliesterden levha, yaprak, film, folye ve şeritler

  

392071   Rejenere selülozden levha, pelikül, lamlar, takviyesiz

  

392072   Vulkanize fiberden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392073   Selüloz asetatlardan-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz

  

392079   Diğer selülozun türevlerinden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

392091   Polivinil butiraldan levha, yaprak, film/şeritler

  

392092   Poliamidlerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392093   Amino reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392094   Fenolik reçinelerden levha, yaprak, film/şeritler

  

392099   Diğer plastiklerden-levha, pelikül, lamlar

  

3921       Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

  

392111   Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

392112   Vinilklorür polimerlerinden levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)

  

392113   Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar

  

392114   Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli)



  

392119   Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar

  

392190   Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

  

3922       Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları

  

392210   Banyo küvetleri, duşlar ve lavabolar

  

392220   Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları; plastiklerden

  

392290   Plastikten bideler, hela su depoları vb hijyenik eşya

  

3923       Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

  

392310   Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya

  

392321   Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil)

  

392329   Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb

  

392330   Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya

  

392340   Plastikten makara, masura, bobin vb. mesnetler

  

392350   Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya

  

392390   Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya

  

3924       Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

  

392410   Plastikten sofra ve mutfak eşyası

  

392490   Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

  

3925       Plastikten inşaat malzemesi

  

392510   Plastikten hacmi 300 litreyi >sarnıçlar, tanklar, fıçılar vb kaplar

  

392520   Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri

  



392530   Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları

  

392590   Plastikten diğer inşaat eşyası

  

3926       Plastikten diğer eşya

  

392610   Plastikten okul ve büro malzemeleri

  

392620   Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil)

  

392630   Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları

  

392640   Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası

  

392690   Plastikten diğer eşya

  

40           Kauçuk ve kauçuktan eşya

  

4001       Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül vb tabii sakızlar

  

400110   Tabii kauçuk lateksi

  

400121   Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss)

  

400122   Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (tsnr)

  

400129   Diğer şekillerde tabii kauçuk

  

400130   Balata, güta -perka; guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar

  

4002       Sentetik kauçuk, taklit kauçuk, stiren-butadien kauçuğu vb

  

400211   Lateks şeklinde [stiren-buta.kauçuk (sbr); karboksilenmiş stiren-budatien kauçuk (xsbr)]

  

400219   Diğer şeklide [stiren-budatien kauçuk (sbr); karboksilenmiş stiren-budatien kauçuk (xsbr)]

  

400220   Butadien kauçuk (br)

  

400231   İzobüten-izopren (butil) kauçuk (ıır)

  

400239   Halojenli-izobüten izopren kauçuk (cıır veya bıır)



  

400241   Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks şeklinde

  

400249   Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr)

  

400251   Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks şeklinde

  

400259   Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr)

  

400260   İzopren kauçuk (ır)

  

400270   Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm)

  

400280   Tabii ve sentetik kauçuk karışımları

  

400291   Lateks-diğer sentetik, taklit kauçuk

  

400299   Diğer sentetik, taklit kauçuklar

  

4003       Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)

  

400300   Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)

  

4004       Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)

  

400400   Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)

  

4005       Karıştırılmış kauçuk-vülkanize edilmemiş, ilk şekillerde

  

400510   Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk

  

400520   Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk

  

400591   Karıştırılmış kauçuktan (vulkanize edilmemiş) levha, tabaka ve şeritler

  

400599   Diğer karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş)

  

4006       Diğer şekillerdeki vülkanize edilmemiş kauçuk, bundan eşyalar

  

400610   Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller

  



400690   Diğer vulkanize edilmemiş kauçuktan çubuk, boru, profil vb eşya

  

4007       Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

  

400700   Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

  

4008       Vulkanize kauçuktan levha, yaprak, şerit, çubuk ve profiller

  

400811   Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler

  

400819   Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller

  

400821   Gözenekli olmayan kauçuktan levha, yaprak ve şeritler

  

400829   Gözenekli olmayan kauçuktan çubuk ve profiller

  

4009       Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar ve donanımları

  

400911   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız

  

400912   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı

  

400921   Hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımsız

  

400922   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımlı

  

400931   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (mensucat takviye) donanımsız

  

400932   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (mensucat takviye) donanımlı

  

400941   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer maddelerle takviyeli) donanımsız

  

400942   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer maddeler takviyeli) donanımlı

  

4010       Vulkanize kauçuktan taşıyıcı, transmisyon kolonları

  

401011   Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli)

  

401012   Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elverişli maddelerle takviyeli)

  

401013   Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (plastik maddelerle takviyeli)



  

401019   Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli)

  

401031   Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 60<çevre<180cm) (v yivli)

  

401032   Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuk (kesiti trapez şekl. 60<çevre<180cm) (v yivli hariç)

  

401033   Transmisyon kolonu; vulk. kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 180<çevre<240cm) (v yivli )

  

401034   Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şek., 180<çevre<240cm) (v yivli hariç)

  

401035   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 60<çevre<150cm)

  

401036   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 150<çevre<198cm)

  

401039   Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuk

  

4011       Kauçuktan yeni dış lastikler

  

401110   Otomobil dış lastiği; yeni

  

401120   Otobüs-kamyon dış lastiği; yeni

  

401130   Uçak dış lastiği; yeni

  

401140   Motosiklet dış lastiği; yeni

  

401150   Bisiklet dış lastiği; yeni

  

401161   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)

  

401163   Yapı ve san.taş. için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla)

  

401169   Diğer taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik

  

401192   Tarım, orman taşıtları için diğer dış lastik

  

401193   Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. az)

  



401194   Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla)

  

401199   Diğer taşıtları için diğer dış lastik

  

4012       Kullanılmış yenilenmiş dış lastikler, dolgu lastik, sırt, flaps

  

401211   Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401212   Otobüs/kamyon için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401213   Hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler

  

401219   Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler

  

401220   Kullanılmış lastikler

  

401290   Kauçuk dolgu lastikler, değişebilir sırtlar, flapslar

  

4013       Kauçuktan iç lastikler

  

401310   Otomobil, otobüs ve kamyon için kullanılan iç lastikler

  

401320   Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler

  

401390   Kauçuktan diğer iç lastikler

  

4014       Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczacılık eşyası

  

401410   Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

401490   Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczacılık eşyası-diğer

  

4015       Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası aksesuarı (eldiven)

  

401511   Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

401519   Diğer eldivenler (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk)

  

401590   Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası ve aksesuarı

  

4016       Vulkanize kauçuktan diğer eşya



  

401610   Gözenekli kauçuktan diğer eşya

  

401691   Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

  

401692   Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk

  

401693   Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya

  

401694   Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon

  

401695   Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya

  

401699   Vulkanize kauçuktan diğer eşya

  

4017       Sertleştirilmiş kauçuk vb. eşya

  

401700   Sertleştirilmiş kauçuk vb. eşya

  

H             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 ve at cinsi hayvanların derileri-ham

  

410120   Sığır ve at cinsi hayvanların derileri-ham (yaş ağırlık;16kg. -)

  

410150   Sığır ve at cinsi hayvanların derileri-ham (ağırlık; 16kg.+)

  

410190   Sığır ve at cinsi hayvanların diğer derileri-ham (krupon ve yarı kurpon deriler)

  

4102       Koyun ve kuzuların ham derileri

  

410210   Koyun ve kuzuların yünü alınmamış ham derileri

  

410221   Koyun ve kuzuların pikle derileri; yünü alınmış

  

410229   Koyunların diğer derileri; yünü alınmış



  

4103       Diğer ham deriler

  

410310   Keçi ve oğlakların ham derileri

  

410320   Sürüngenlerin ham derileri

  

410330   Domuzların ham derileri

  

410390   Diğer hayvanların diğer ham derileri

  

4104       Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış derileri

  

410411   Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, yaş, sırçalı, parçalanmamış, yarma derileri

  

410419   Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, yaş diğer derileri

  

410441   Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, kuru, sırçalı, parçalanmamış, yarma derileri

  

410449   Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, kuru diğer derileri

  

4105       Koyun ve kuzuların dabaklanmış derileri

  

410510   Koyun ve kuzuların yaş derileri

  

410530   Koyun ve kuzuların kuru derileri

  

4106       Diğer hayvanların dabaklanmış derileri

  

410621   Keçi ve oğlakların dabaklanmış yaş derileri

  

410622   Keçi ve oğlakların dabaklanmış kuru derileri

  

410631   Domuzların dabaklanmış yaş derileri

  

410632   Domuzların dabaklanmış kuru derileri

  

410640   Sürüngenlerin dabaklanmış derileri

  

410691   Diğer hayvanların dabaklanmış, yaş derileri

  



410692   Diğer hayvanların dabaklanmış, kuru derileri

  

4107       Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış deri ve köselesi

  

410711   Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki sırçalı derileri

  

410712   Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki yarma deriler

  

410719   Sığır ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki diğer derileri

  

410791   Sığır ve at derilerinden; sırçalı, kenarlar dahil

  

410792   Sığır ve at derilerinden; diğerleri; yarma, kenarlar dahil

  

410799   Sığır ve at derilerinden; diğerleri, kenarlar dahil

  

4112       Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri

  

411200   Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri

  

4113       Diğer hayvanların diğer deri ve köseleleri

  

411310   Keçi ve oğlakların diğer deri ve köseleleri

  

411320   Domuzların diğer deri ve köseleleri

  

411330   Sürüngenlerin diğer deri ve köseleri

  

411390   Diğer hayvanların deri ve köseleleri

  

4114       Güderi; rugan ve ruganla deri ve kösele; metalize deri ve kösele

  

411410   Güderi

  

411420   Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler

  

4115       Deri, kösele şerit, yaprak, levha, kırpıntı, döküntü, talaş vb.(deri eşy.imali için)

  

411510   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



  

42           Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya

  

4201       Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer vb

  

420100   Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer vb

  

4202       Deri ve kösele vb. den seyahat eşyası

  

420211   Dış yüzleri deri, köseleden valiz, çanta, sandık vb.

  

420212   Dış yüzleri plastik/dokumalıklardan valiz, çanta, sandık vb.

  

420219   Diğer sandık, valiz, çanta vb.

  

420221   El çantaları; dış yüzleri tabii/terkip yoluyla elde edilen deri, kösele/rugandan

  

420222   Dış yüzleri plastikten, dokumalık mensucattan çantaları

  

420229   Diğer el çantaları

  

420231   Cepte/el çantasında taşınan eşya; dış yüzleri deri ve köseleden/rugandan olanlar

  

420232   Dış yüzleri plastik, mensucat olan cep/çantada taşınan eşya

  

420239   Diğer maddelerden cep ve el çantası eşyası

  

420291   Dış yüzleri deri-kösele olan diğer eşya

  

420292   Yüzleri plastik, mensucattan diğer muhafaza eşyaları

  

420299   Dış yüzleri diğer maddelerden muhafaza, taşıma eşyaları

  

4203       Deri ve köseleden giyim eşyası, aksesuarları

  

420310   Deri ve köseleden giyim eşyası

  

420321   Spor eldivenleri

  

420329   Diğer eldivenler

  



420330   Deri ve köseleden bel kemeri, kılıç kayışı, palaskalar

  

420340   Giyim eşyasının diğer aksesuarları deri; köseleden

  

4204       Deri ve köseleden makine, mekanik cihaz vb. için eşya

  

420400   Deri ve köseleden makine, mekanik cihaz vb. için eşya

  

4205       Deri ve köseleden diğer eşya

  

420500   Deri ve köseleden diğer eşya

  

4206       Bağırsak, kursak, mesane, veterden mamul eşya

  

420610   Katgüt; bağırsak (ipek böceği guddesi hariç)kursak, mesane ve veterden mamul

  

420690   Bağırsak (ipek böceği guddesi hariç)kursak, mesane ve veterden mamul diğer eşya

  

43           Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri

  

4301       Ham postlar

  

430110   Mink (bütün halinde)-ham

  

430130   Kuzu astragan, breitschwanz, karakul, persaniye vb. postları; ham

  

430160   Tilki kürkü (bütün halinde) postu; ham

  

430170   Fok/ayıbalığı postu (büyün halde)ham

  

430180   Diğer kürklü postlar (bütün halde)ham

  

430190   Baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar; ham

  

4302       Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler

  

430211   Mink (vizon) kürkü; dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde)

  

430213   Astragan, breitschwanz, karakul, persaniye denilen kuzuların kürkü

  

430219   Diğer dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde) kürkler



  

430220   Baş, kuyruk, pençeler, diğer kürkten parçalar, kırpıntılar; dabaklı

  

430230   Bütün halindeki deriler vb. parçaları (birleştirilmiş)

  

4303       Kürkten giyim eşyası, aksesuarları, kürkten diğer eşya

  

430310   Kürkten giyim eşyası-aksesuarları

  

430390   Diğer kürk mamulleri

  

4304       Taklit kürk vb. mamul eşya

  

430400   Taklit kürk vb. mamul eşya

  

I             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 ağaçtan mamul eşya; odun kömürü

  

4401       Yakmaya mahsus ağaçlar; yonga, talaş, döküntü, kırıntı vb

  

440110   Yakmaya mahsus ağaçlar

  

440121   Yongalar; iğne yapraklı ağaçlardan

  

440122   Yongalar; geniş yapraklı ağaçlardan

  

440130   Testere talaşı, odun döküntü vb. atıkları

  

4402       Odun kömürü

  

440200   Odun kömürü

  

4403       Yuvarlak ağaçlar

  

440310   Boya, kreozot/diğer koruyucularla işlem görmüş

  

440320   Kozalaklı, iğne yapraklı ağaçlar (yuvarlak, kabaca yontulmuş)

  



440341   Meranti (kırmızı) bakau (yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş)

  

440349   Beyaz lauan, meranti, seraya, sarı meranti (yuvarlak/kabaca yontulmuş)

  

440391   Meşe; yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş

  

440392   Kayın; yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş

  

440399   Diğer yuvarlak, kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar

  

4404       Ağaçtan çemberlik, yarılmış sırık, kazıklar, saplar, çubuklar

  

440410   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

  

4405       Ağaç yünü; ağaç unu

  

440500   Ağaç yünü; ağaç unu

  

4406       Ağaçtan demiryolu, tramvay traversleri

  

440610   Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)

  

440690   Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; diğerleri

  

4407       Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş ağaç; kalın >=6 mm

  

440710   Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş iğne yapraklı ağaç kalın>=6mm

  

440724   Uzunlamasına kesilmiş virole, maun, imbua ve base; kalın >= 6mm.

  

440725   Uzunlamasına kesilmiş koyu ve açık kırmızı meranti ve meranti bakau; kalın >= 6mm.

  

440726   Uzunlamasına kesilmiş beyaz lauan, meranti, seraya, sarı meranti ve alan; kalın >= 6mm.

  

440729   Uzunlamasına kesilmiş diğer tropikal ağaçlar; kalın >= 6mm.

  

440791   Uzunlamasına kesilmiş meşe; kalın >= 6mm.

  

440792   Uzunlamasına kesilmiş kayın; kalın >= 6mm.



  

440799   Uzunlamasına kesilmiş diğer ağaçlar; kalın >= 6mm.

  

4408       Kaplamalık ve kontrplak için yapraklar; kalın >6mm.

  

440810   İğne yapraklı ağaç; kaplamalık yapraklar; kalınlık >6mm.

  

440831   Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; kalın >6mm.

  

440839   Diğer tropikal ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın >6mm.

  

440890   Diğer ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın >6mm.

  

4409       Kenarına, yüzüne şekil verilmiş ağaçlar

  

440910   Kenarına, yüzüne şekil verilmiş iğne yapraklı ağaçlar

  

440920   Kenarına, yüzüne şekil verilmiş geniş yapraklı ağaçlar

  

4410       Yonga pano vb. levhalar -reçine vb.

  

441021   Waferboard'dan işlenmemiş/zımparalanmış, başka işlem yapılmamış yonga vb. levhalar

  

441029   Waferboard'dan diğer şekillerde yonga levhalar vb. levhalar

  

441031   İşlenmemiş/sadece zımparalanmış olan ağaçtan levha

  

441032   Ağaçtan levhalar; yüzeyi melamin reçinesi emdirilmiş kağıtla kaplı

  

441033   Ağaçtan levhalar; lamineli levha/yaprakla ya da melaminli kağıtla kaplı

  

441039   Diğer ağaçlardan pano-levhalar

  

441090   Diğer odunsu maddelerden elde edilen levhalar

  

4411       Lif pano ve levhalar-reçine vb.

  

441111   Yoğunluk 0, 8 gr.geçen lif pano, levha; işlenmemiş, kaplanmamış

  

441119   Yoğunluk 0, 8 gr.geçen lif pano, levha-diğerleri

  



441121   Yoğunluk 0, 5-0, 8 gr.arası lif pano, levha-işlenmemiş

  

441129   Yoğunluk 0, 5-0, 8 gr.arası lif pano, levha-diğerleri

  

441131   Yoğunluk 0, 35-0, 5 gr.arası lif pano, levha-işlenmemiş

  

441139   Yoğunluk 0, 35-0, 5 gr.arası lif pano, levha- diğerleri

  

441191   Diğer lif pano, levha; mekanik olarak işlenmiş veya yüzeyi kaplanmış

  

441199   Diğer odunsu maddelerden lif levhalar; diğer

  

4412       Kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama ağaçlar

  

441213   En az bir dış katı tropik ağaçlardan kontrplak (kalınlık<6mm)

  

441214   Kontrplaklar; en az bir yüzü geniş yapraklı ağaçtan olan (kalın =<6mm)

  

441219   Diğer kontrplaklar (kalınlık =<6mm)

  

441222   Bir katı tropikal ağaç, en az bir katı sunta kontrplak

  

441223   Diğer kontrplaklar; en az bir kat tropik ağaçtan ahşap kaplanmış

  

441229   Bir katı geniş yapraklı ağaç diğer kontratabla

  

441292   En az bir katı tropikal ağaç kaplanmış levha ve kontrplak

  

441293   En az bir kat ahşap kaplanmış levhalar

  

441299   Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar

  

4413       Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)

  

441300   Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)

  

4414       Ağaçtan çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb. için)

  

441400   Ağaçtan 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

  

441520   Paletler, yük tablaları, yük panoları

  

4416       Ağaçtan varil, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı

  

441600   Ağaçtan varil, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası ve aksamı

  

4417       Ağaçtan aletler, alet sapları, süpürge, fırça sapları, kalıplar

  

441700   Ağaçtan aletler, alet sapları, süpürge, fırça sapları, kalıplar

  

4418       Bina, inşaat için marangozluk, doğrama mamulleri

  

441810   Pencere, pencere kasa-çerçeveleri ağaçtan

  

441820   Kapı-kasaları, eşikleri, pervazları ağaçtan

  

441830   Parke panolar

  

441840   Heyelan destek beton kalıbı

  

441850   Padavralar ve "shakes"ler

  

441890   Bina, inşaat, marangozluk için diğer doğrama mamulleri

  

4419       Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası

  

441900   Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası

  

4420       Ağaç işlemeciliği ve kakma ağaç, biblolar, süs eşyası

  

442010   Ağaçtan heykelcikler-diğer süs eşyası

  

442090   Diğer ağaç işlemeciliği mamulleri

  

4421       Ağaçtan diğer eşya

  

442110   Elbise askıları; ahşap

  



442190   Ağaçtan diğer eşya

  

45           Mantar ve mantardan eşya

  

4501       Tabii mantar (işlenmemiş)

  

450110   Tabii mantar (işlenmemiş/basit bir şekilde hazırlanmış)

  

450190   Tabii mantardan döküntü, kırılmış, granül (toz haline getirilmiş)

  

4502       Tabii mantar (işlenmiş)

  

450200   Tabii mantar (işlenmiş)

  

4503       Tabii mantardan eşya

  

450310   Tabii mantardan tıpa ve tıkaçlar

  

450390   Tabii mantardan diğer eşya

  

4504       Aglomere mantar aglomere mantardan eşya

  

450410   Aglomere mantardan küp, blok, levha, yaprak vs.

  

450490   Aglomere mantar ve mamulleri

  

46           Hasır; saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller

  

4601       Örgüler ve örülmeye elverişli maddeden benzeri eşya

  

460120   Bitkisel maddelerden hasırlar, paspas ve paravanalar

  

460191   Bitkisel maddelerden diğer örgüler

  

460199   Diğer örülmeye elverişli maddelerden örgüler

  

4602       Sepetçi ve hasırcı eşyası

  

460210   Bitkisel maddelerden hasırcı, sepetçi eşyası

  

460290   Diğer maddelerden hasırcı, sepetçi eşyası



  

J             ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE KAĞIT VEYA

KARTON DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALARI; KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

  

47           Odun hamuru;lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar

  

4701       Mekanik odun hamuru

  

470100   Mekanik odun hamuru

  

4702       Çözünür kimyasal odun hamuru

  

470200   Çözünür kimyasal odun hamuru

  

4703       Sodalı ve sülfatlı odun hamuru

  

470311   İğne yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

470319   Geniş yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

470321   İğne yapraklı ağaçtan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

470329   Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

4704       Sülfitli kimyasal odun hamuru

  

470411   İğne yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

  

470419   Geniş yapraklı ağaçtan sülfitli kimyasal odun hamuru-beyazlatılmamış

  

470421   İğne yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

  

470429   Geniş yapraklı sülfitli kimyasal odun hamuru tam/yarı beyaz

  

4705       Yarı kimyasal odun hamuru

  

470500   Yarı kimyasal odun hamuru

  

4706       Diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

  

470610   Linter pamuğu hamuru



  

470620   Geri kazanılmış kağıt/kartonların liflerinin hamurları

  

470691   Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; mekanik

  

470692   Kağıt/karton/diğer lifli selülozik mad.geri kazanılan liflerin hamurları; kimyasal

  

470693   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

  

470720   Beyazlatılmış, kütle halinde boyanmamış kimyasal hamur kağıt/karton döküntü, kırpıntı

  

470730   Mekanik hamurdan kağıt/karton, gazete vb. döküntüleri

  

470790   Diğer kağıt, karton döküntü, kırpıntı, hurdalar

  

48           Kağıt ve karton; kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya

  

4801       Gazete kağıdı (rulo veya tabaka)

  

480100   Gazete kağıdı (rulo veya tabaka)

  

4802       Sıvanmamış kağıt ve karton (perfore edilmemiş kart ve şeritler)

  

480210   El yapısı kağıt ve karton

  

480220   Mesnet kağıt, kartonlar (ışık, ısı vb. hassas kağıtlar için)

  

480230   Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar

  

480240   Duvar kağıdına mesnet teşkil eden kağıtlar

  

480254   Diğer kağıt ve karton (m2 ağırlık; 40gr. az)

  

480255   Diğer kağıtlar (m2 ağırlık; 40 - 150gr.) rulo

  

480256   Kağıt ve karton; tabaka (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) (katlanmamış, kenarı 435-297mm)

  



480257   Kağıt ve karton; tabaka (40 =<m2 ağırlık <150 gr.) diğerleri

  

480258   Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık; >150 gr.)

  

480261   Diğer kağıt ve karton (elyaf miktarı %10 dan fazlası mek.elde edilen elyaftan ) rulo

  

480262   Diğer kağıtlar (elyafı %10 + mek.elde edilen elyaftan) katlanmış, ebat 435-297mm) tabaka

  

480269   Diğer kağıtlar (elyafı %10+mekanik elde edilen elyaftan)katlanmış, ebat 435-297mm) diğer

  

4803       Tuvalet-temizlik kağıtları

  

480300   Tuvalet-temizlik kağıtları

  

4804       Kraft kağıt/kartonlar-sıvanmamış-rulo veya tabaka halinde

  

480411   Beyazlatılmamış kraftlayner kağıt/kartonu

  

480419   Beyaz, yarı beyaz renkli diğer kraftlayner kağıt/kartonlar

  

480421   Beyazlatılmamış kraft torba kağıdı

  

480429   Beyaz, yarı beyaz, renkli kraft torba kağıdı

  

480431   Kraft kağıt/karton (m2 =< 150 gr.) beyazlatılmamış

  

480439   Kraft kağıt/karton (m2 =< 150 gr.) diğer

  

480441   Kraft kağıt/karton (150 gr < m2 <225 gr.) beyazlatılmamış

  

480442   Kraft kağıt (150g <m2 <225 gr) beyazlatılmış, kimyasal lif>%95

  

480449   Kraft kağıt/kartonu (150gr <m2 <225gr). diğer

  

480451   Kraft kağıt/karton (m2 =>225 gr). beyazlatılmamış

  

480452   Kraft kağıt/karton (m2 =>225 gr). beyazlatılmış, kimyasal lif >%95

  

480459   Kraft kağıt/kartonu (m2 >225gr), diğer

  

4805       Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka)



  

480511   Yarı kimyasal odun selülozu fluting kağıdı

  

480512   Yarı kimyasal saman selülozu fluting kağıdı

  

480519   Diğer sıvanmamış kağıt/kartonlar (rulo veya tabaka)

  

480524   Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; 150gr. az)

  

480525   Testlayner kağıdı/kartonu (m2 ağırlık; 150gr. fazla)

  

480530   Sülfitli ambalaj kağıdı

  

480540   Filtre kağıdı/kartonu

  

480550   Keçe kağıdı/kartonu

  

480591   Kağıt/karton (m2 ağırlık;150gr. az)

  

480592   Kağıt/karton (m2 ağırlık; 150-225gr.)

  

480593   Kağıt/karton (m2 ağırlık; 225gr. fazla)

  

4806       Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıt, aydınger, kristal kağıt

  

480610   Bitkisel parşömen

  

480620   Yağ geçirmez kağıtlar

  

480630   Çizim kağıtları

  

480640   Kristal kağıt ve diğer saydam, yarı saydam kağıtlar

  

4807       Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton (rulo/tabaka halinde)

  

480700   Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton (rulo/tabaka halinde)

  

4808       Oluklu kağıt/kartonlar; krepe, kırmalı, kabartmalı kağıtlar

  

480810   Oluklu kağıt/kartonlar

  



480820   Torba imali için kraft kağıt, krepe/kıvrımlı

  

480830   Diğer birincil elyaf kağıt (krepe edilmiş/kıvrımlı)

  

480890   Krepeli/kıvrımlı kağıt/kartonlar

  

4809       Karbon kağıdı; kopya, çıkartma kağıtları, rulo vb.

  

480910   Karbon vb. kopya kağıtları

  

480920   Kendinden kopya eden kağıtlar (yüzü kaolinli veya inorgonik maddelerle sıvanmış)

  

480990   Diğer kopya ve transfer kağıtları

  

4810       Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar

  

481013   Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar (rulo halinde)

  

481014   Bir/iki yüzü kaolin, inorganik sıvanmış kağıt (katlanmış kenar ebadı; 435-297mm)tabaka

  

481019   Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıt; diğerleri, tabaka

  

481022   Hafif kuşe kağıt

  

481029   Diğer yazı, baskı/grafik kağıtları

  

481031   Kraft kağıt, kartonlar; kütle halinde tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.=<150gr)

  

481032   Kraft kağıt/karton; beyazlatılmış (m2 >150gr) kimyasal lif>%95

  

481039   Yazım, baskı/diğer grafik amaçlar için kağıt, kartonlar; diğer

  

481092   Çok katlı kağıt/kartonlar; kaolin vb. sıvanmış

  

481099   Kağıt/kartonlar; diğer kaolin vb. sıvanmış

  

4811       Kağıt/karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar

  

481110   Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; katranlı, bitümenli/asfaltlı

  

481141   Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; kendinden yapışkan olanlar



  

481149   Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; zamklı/yapışkan olanlar

  

481151   Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış (m2ağır.>150 gr)

  

481159   Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri

  

481160   Kağıt/karton; mum, parafin mumu, stearin, yağ vb sıvalı, emdirilmiş/kaplanmış

  

481190   Diğer kağıt/karton, selüloz vatka, elyaf tabakalar

  

4812       Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar

  

481200   Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar

  

4813       Sigara kağıdı

  

481310   Sigara kağıdı; defter/boru halinde

  

481320   Sigara kağıdı; genişliği 5 cm. yi < rulolar halinde olanlar

  

481390   Sigara kağıdı, diğer

  

4814       Duvar kağıtları, duvar kaplamaları, cam kağıtları

  

481410   İşlenmeden boyanmış kağıtlar (ingrain)

  

481420   Duvar kağıtları vb. duvar kaplamaları (pürtüklü, kabartmalı, boyalı, dekoreli, sıvalı)

  

481430   Duvar kağıtları vb. duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye uygun maddelerle kaplanmış)

  

481490   Diğer duvar kağıdı, duvar kaplamaları, cam kağıtları

  

4815       Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları

  

481500   Kağıt/karton esaslı yer kaplamaları

  

4816       Karbon kağıdı, kopya kağıdı, çıkartma ve stensil kağıtları

  

481610   Karbon kağıtları vb. kopya kağıtları

  



481620   Kendinden kopya eden kağıtlar

  

481630   Mumlu teksir kağıdı (stensil)

  

481690   Diğer karbon kağıdı, kendinden kopya ve transfer kağıtları

  

4817       Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları, kartpostallar vb.

  

481710   Zarflar

  

481720   Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları

  

481730   Kağıt/kartondan kutular, poşetler vb diğer zarflar içine takım yerleştirilmiş

  

4818       Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü vb

  

481810   Tuvalet kağıdı

  

481820   Kağıt mendil, kurutma, silme havluları

  

481830   Masa örtüleri ve sofra peçeteleri

  

481840   Hijyenik havlular, tamponlar, bebekler için bezler vb.kağıttan

  

481850   Kağıttan, selüloz vatka/lif tabakalarından giyim eşyası ve aksesuarı

  

481890   Kağıttan ev eşyası, hastane eşyası-diğer eşya

  

4819       Kağıt/karton vb. esaslı kutu, kılıf, torba vb. eşya

  

481910   Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar

  

481920   Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutu-mahfazalar

  

481930   Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm

  

481940   Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)

  

481950   Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil)

  

481960   Büro, dükkan vb yerlerde kullanılan evrak tasnif, mektup kutuları vb eşya



  

4820       Defterler, bloknotlar, klasörler, dosyalar vb. kırtasiye eşyası

  

482010   Defterler kayıt, hesap, not, makbuz; ajandalar, hatıra defterleri

  

482020   Müsvette defterleri

  

482030   Klasörler, ciltler, dosya gömlekleri ve kapakları

  

482040   Çok yüzlü iş formları, karbonla 2.kopyası çıkarılan defterler

  

482050   Koleksiyon ve numunelerin konduğu albümler

  

482090   Kağıt/kartondan diğer büro/kırtasiye eşyası, defter vb

  

4821       Kağıt/kartondan her cins etiketler

  

482110   Kağıt/kartondan baskılı etiketler

  

482190   Kağıt/kartondan baskılı olmayan etiketler

  

4822       Kağıt hamuru, kağıt, karton esaslı bobin, masura makara vb.

  

482210   Dokumaya elverişli iplik bobin, masura, vb. kağıt, karton esaslı

  

482290   Diğer bobin, masura, makara vb. kağıt, karton esaslı-diğer

  

4823       Diğer ölçüsüne göre kesilmiş kağıt vb; kağıt esaslı eşyalar

  

482312   Kendinden yapışkan kağıtlar

  

482319   Zamklı kağıtlar (şerit/rulo halinde) diğer

  

482320   Filtre kağıt ve kartonu

  

482340   Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin, tabaka/disk halinde)

  

482360   kağıt/kartondan tepsi, tabak, kase, bardak vb

  

482370   Kağıt hamurundan kalıplanmış/preslenerek yapılmış eşya

  



482390   Kağıt hamuru, kağıt, karton esaslı diğer eşya

  

49           Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları

  

4901       Kitap, broşür, risale vb. matbua

  

490110   Kitap, broşür, risale vb. matbua ayrı sayfalar halinde matbua

  

490191   Sözlükler; ansiklopediler

  

490199   Diğer kitaplar, broşürler, risaleler vb matbuat

  

4902       Gazeteler ve periyodik yayınlar

  

490210   Gazeteler ve periyodik yayınlar (haftada en az dört kere çıkanlar)

  

490290   Diğer gazete-periyodikler

  

4903       Çocuklar için resimli albüm ve kitaplar

  

490300   Çocuklar için resimli albüm ve kitaplar

  

4904       Müzik notaları

  

490400   Müzik notaları

  

4905       Matbu haritalar, hidrografik vb. haritalar (atlas vb.)

  

490510   Küreler

  

490591   Kitap halinde haritalar

  

490599   Diğer matbu harita, hidrografik haritalar; topografya planları

  

4906       Plan, çizim, elle yazılmış metin, reproprodüksiyon vb. karbon kopyaları

  

490600   Plan, çizim, elle yazılmış metin, reproprodüksiyon vb. karbon kopyaları

  

4907       Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, tahvil vs.

  

490700   Posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, tahvil vs.



  

4908       Her nevi çıkartmalar

  

490810   Cam üzerine tatbik edilen çıkartmalar

  

490890   Her nevi diğer çıkartmalar

  

4909       Basılı/resimli kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler vb

  

490900   Basılı/resimli kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler vb

  

4910       Matbu her türlü takvim

  

491000   Matbu her türlü takvim

  

4911       Basılı diğer yayınlar, resimler, fotoğraflar

  

491110   Ticari reklam yayınları, kataloglar

  

491191   Resim, gravür ve fotoğraflar

  

491199   Diğer basılı eşya

  

K             DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

  

50           İpek, ipek ipliği ve ipekli mensucat

  

5001       İpek böceği kozaları (çekilmeye elverişli)

  

500100   İpek böceği kozaları (çekilmeye elverişli)

  

5002       İpek; ham (bükülmemiş)

  

500200   İpek; ham (bükülmemiş)

  

5003       İpek döküntüleri (bozuk koza, ditme ve iplik döküntüleri)

  

500310   İpek döküntüleri; karde edilmemiş/taranmamış

  

500390   Diğer ipek döküntüleri

  



5004       İpek iplik (döküntü ipliği hariç) (toptan)

  

500400   İpek iplik (döküntü ipliği hariç) (toptan)

  

5005       İpek iplik; döküntülerden elde edilen (toptan)

  

500500   İpek iplik; döküntülerden elde edilen (toptan)

  

5006       İpek iplik; döküntülerinden iplikler (perakende)

  

500600   İpek iplik; döküntülerinden iplikler (perakende)

  

5007       İpekten, ipek döküntüsünden dokumalar

  

500710   Buretten mensucat

  

500720   Diğer mensucat;ipek-döküntüsü=>%85 ağırlık, buret hariç

  

500790   Diğer ipek mensucat

  

51           Yün, kıl, at kılı; bunların iplik ve dokumaları

  

5101       Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış)

  

510111   Yapağı; kırkma

  

510119   Yapağı; diğerleri

  

510121   Yün; kırkma (yıkanmış)

  

510129   Diğer yünler (yıkanmış)

  

510130   Yünler (karbonize edilmiş)

  

5102       İnce/kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)

  

510211   Kaşmir keçisi kılları (kardesiz/taranmamış)

  

510219   İnce hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)

  

510220   Kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış)



  

5103       Yün, ince/kaba hayvan kıllarının döküntüleri (ditme hariç)

  

510310   Yün/ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri

  

510320   Yün/ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri

  

510330   Kaba hayvan kılı döküntüleri

  

5104       Yün, ince/kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri

  

510400   Yün, ince/kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri

  

5105       Yün, ince/kaba hayvan kılları (kardeli/taranmış)

  

510510   Kardeli yünler

  

510521   Yığın halinde taranmış; yün, yün topsları

  

510529   Diğer şekilde taranmış

  

510531   Kaşmir keçisi kılı (kardeli/taranmış)

  

510539   İnce hayvan kılı (kardeli/taranmış)

  

510540   Kaba hayvan kılları; kardeli/taranmış

  

5106       Kardeli (strayhgarn) yün iplikleri

  

510610   Yün iplikler;yün=>%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

510620   Yün iplikler;yün<%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

5107       Taranmış kamgarn-penye yün iplikleri

  

510710   Yün iplikler; taranmış, yün=>%85 (perakende)

  

510720   Yün iplikler; yün<%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

5108       İnce hayvan kılından iplik-taranmış-perakendeye hazır değil

  



510810   İnce kıldan kardeli, taranmış iplikler

  

510820   Taranmış ince kıldan iplikler (toptan)

  

5109       Yün ve ince kıldan iplikler (perakende)

  

510910   Yün/ince hayvan kılından iplikler;yün+ince kıl=>%85 ağırlık

  

510990   Yün/ince hayvan kılından iplikler;yün+ince kıl<%85 ağırlık

  

5110       Kaba hayvan kıllarından/at kılından iplikler

  

511000   Kaba hayvan kıllarından/at kılından iplikler

  

5111       Kardeli yün ve ince kıldan dokumalar

  

511111   Dokunmuş mensucat (m2=<300 gr, kardeli yün/ince kıl=>%85 ağırlık)

  

511119   Dokunmuş mensucat (m2>300 gr, kardeli yün/ince kıl=>%85 ağırlık)

  

511120   Diğer mensucat (kardeli yün+ince kıl<%85, sentetik, suni filament karışık)

  

511130   Sadece suni-sentetik devamsız liflerle yün vb dokumalar

  

511190   Diğer kardeli yünlü ince kıllı dokumalar

  

5112       Taranmış yünden, ince hayvan kılından dokumalar

  

511211   Dokunmuş mensucat (m2ağır=<200 gr) yün/ince kıl=>%85 ağırlık

  

511219   Dokunmuş mensucat (m2ağır>200 gr) yün/ince kıl=>%85

  

511220   Diğer mensucat (taranmış yün+ince kıl<%85, sent.+suni devamsız lifli)

  

511230   Suni-sentetik devamsız liflerle karışık yünlü vb dokumalar

  

511290   Taranmış yün, ince kıldan diğer dokumalar

  

5113       Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat

  

511300   Kaba hayvan kılı/at kılından mensucat



  

52           Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat

  

5201       Pamuk (kardesiz, taranmamış)

  

520100   Pamuk (kardesiz, taranmamış)

  

5202       Pamuk döküntü

  

520210   Pamuk ipliği döküntüsü

  

520291   Pamuk ditme sonucu döküntü

  

520299   Pamuk döküntüleri, diğer

  

5203       Pamuk (kardeli/penyeli)

  

520300   Pamuk (kardeli/penyeli)

  

5204       Pamuktan dikiş ipliği

  

520411   Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =>% 85) (toptan)

  

520419   Pamuktan dikiş ipliği (pamuk <% 85) (toptan)

  

520420   Pamuktan dikiş ipliği (perakende)

  

5205       Pamuk (dikiş hariç) ipliği (ağırlık; =>%85 pamuk) (toptan)

  

520511   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pam=>%85, dtex=>714.29; toptan)

  

520512   Pamuk ipliği (tekkat, penyesiz, pam=>%85, 232.56=<dtex<714.29; toptan)

  

520513   Pamuk ipliği (tekkat, penysiz, pam=>%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

520514   Pamuk ipliği (tekkat, penyesiz, pam=>%85, dtex<192.31; toptan)

  

520515   Tek kat ipliği (125 desitekten az, metrik no>80

  

520521   Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pamuk=>%85, dtex=>714.29; toptan)

  



520522   Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

520523   Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 192.31<=dtex<232.56; toptan)

  

520524   Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 125<=dtex<192.31; toptan)

  

520526   Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 106.38<=dtex<125; toptan)

  

520527   Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pam=>%85, 83.33<=dtex<106.38; toptan)

  

520528   Pamuk ipliği (tekkat, penyeli, pamuk=>%85, dtex<83.33, toptan)

  

520531   Pamuk ipliği; bükülü (penyesiz, desitex 714, 29 ve fazla, met.no<14)

  

520532   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 232.56<=dtex<714.29)

  

520533   pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 192.31<=dtex<232.56)

  

520534   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, 125<=dtex<192.31)

  

520535   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pamuk=>%85, dtex<125)

  

520541   Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pamuk=>%85, dtex=>714.29)

  

520542   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 232.56<=dtex<714.29)

  

520543   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 192.31<=dtex<232.56)

  

520544   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 125<=dtex<192.31)

  

520546   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 106.38<=dtex<125)

  

520547   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, 83.33<=dtex<106.38)

  

520548   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyeli, pamuk=>%85, dtex<83.33)

  

5206       Pamuk (dikiş hariç) ipliği (ağırlık; >%85 pamuk (toptan)

  

520611   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

520612   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)



  

520613   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 192.31<=dtex<232.56; toptan)

  

520614   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, 125<=dtex<192.31; toptan)

  

520615   Pamuk ipliği (tek kat, penyesiz, pamuk<%85, dtex<125; toptan)

  

520621   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

520622   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

520623   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 192.31<=dtex<232.56; toptan)

  

520624   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk<%85, 125<=dtex<192.31; toptan)

  

520625   Pamuk ipliği (tek kat, penyeli, pamuk dtex<125; toptan)

  

520631   Pamuk ipliği (rötar/kable, penyesiz, pa<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

520632   Pamuk ipliği (röt/kab, penyelenmiş, pa<%85, 232.56=<dtex<714.29; toptan)

  

520633   Pamuk ipliği (röt/kab, penmemiş, pa<%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

520634   Pamuk ipliği (rotor/kable, penmemiş, pa<%85, 125<dtex=<192.31; toptan)

  

520635   Pamuk ipliği (röt/kab, penyesiz, pa<%85, <125; toptan)

  

520641   Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pam<%85, dtex=>714.29; toptan)

  

520642   Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, 232.56<=dtex<714.29; toptan)

  

520643   Pamuk ipliği (rotor/kable, penyeli, pam<%85, 192.31=<dtex<232.56; toptan)

  

520644   Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, 125=<dtex<192.31; toptan)

  

520645   Pamuk ipliği (röt/kab, penyeli, pam<%85, dtex<125; toptan)

  

5207       Pamuk (dikiş hariç) ipliği (perakende)

  

520710   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) pamuk=>%85 (perakende)

  



520790   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) diğer, pamuk<%85 (perakende)

  

5208       Pamuk men (ağırlıkça %85 ve fazla pamuk m.kare 200gr)

  

520811   Pamuk men (bez ayağı, m2<=100gr, pam=>%85) ağarmamış

  

520812   Pamuk men (bez ayağı;ağarmamış, m2>100gr, pamuk=>%85)

  

520813   Pamuk men (3lü/4lü dimi, en>165cm, pa=>%85) ağarmamış

  

520819   Pamuk men (diğer, en>165cm, pa=>%85) ağarmamış

  

520821   Pamuk men (bez a, m2=<100gr, pa=>%85) ağarmış

  

520822   Pamuk men (düz dokuma;ağartılmış, m2>100gr, pamuk=>%85)

  

520823   Pamuk men (3lü/4lü dimi, pam=>%85) ağartılmış

  

520829   Pamuk men (diğer, pamuk=>%85) ağartılmış

  

520831   Pamuk men (bez a, boyalı, m2=<100gr, pamuk=>%85)

  

520832   Pamuk men (düz dokuma;m2>100gr, pamuk=>%85) boyalı

  

520833   Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520839   Pamuk men (diğer, boyalı, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520841   Pamuk men (bez a, renkli ipliklerden, m2<=100gr, pa=>%85)

  

520842   Pamuk men (bez a, renkli ipliklerden, 100<m2<=200gr, pa=>%85)

  

520843   Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli ipliklerden, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520849   Pamuk men (diğer, renkli ipliklerden, m2<=200gr, pa=>%85)

  

520851   Pamuk men (baskı, bez ayağı, m2<=100gr, pa=>%85)

  

520852   Pamuk men (düz dokuma;m2>100gr, pamuk=>%85) baskılı

  

520853   Pamuk men (baskı, 3lü/4lü dimi, m2<=200gr, pa=>%85)



  

520859   Pamuk men (diğer baskı, diğer, m2<=200gr, pa=>%85)

  

5209       Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den fazla)

  

520911   Pamuk men (bez ayağı, ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520912   Pamuk men (3lü/4lü dimi ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520919   Pamuk men (diğer, ağarmamış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520921   Pamuk men (bezayağı, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520922   Pamuk men (3lü/4lü dimi, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520929   Pamuk men (diğer, ağartılmış, m2>200gr, pa=>%85)

  

520931   Pamuk men (bez ayağı, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520932   Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520939   Pamuk men (diğer, boyalı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520941   Pamuk men (bezayağı, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

520942   Pamuk men (denim, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

520943   Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli ipliklerden, m2>200gr, pa=>%85)

  

520949   Pamuk men (diğer; m2>200gr, pamuk=>%85, renkli iplikten)

  

520951   Pamuk men (baskı, diğer dokuma, bez ayağı, m2>200gr, pa=>%85)

  

520952   Pamuk men (baskı, diğer dokuma, 3lü/4lü dimi, m2>200gr, pa=>%85)

  

520959   Pamuk men (diğer dokuma, diğer, m2>200gr, pa=>%85)

  

5210       Pamuk men (dokumalar, ağırlıkça %85 ten az pamuk içeren, 200g/m2 den az)

  

521011   Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85 ağarmamış)

  



521012   Pamuk men (en>165cm, 3lü/4lü dimi, ağarmamış, +su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521019   Pamuk men (en>165cm, diğer, ağarmamış, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521021   Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85) ağartılmış

  

521022   Pamuk men (en>165cm, 3lü/4lü dimi, ağarmış, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521029   Pamuk men (diğer, en>165cm, ağarmış, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521031   Pamuk men (bez ayağı;m2<200gr, pamuk<%85, boyanmış)

  

521032   Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521039   Pamuk men (diğer, boyalı, su/sen, m2<=200gr, pa<%85)

  

521041   Pamuk men (bez ayağı, renkli iplik, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521042   Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli iplik, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521049   Pamuk men (diğer, renkli iplik, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521051   Pamuk men (bez ayağı, baskılı, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521052   Pamuk men (3lü/4lü dimi, baskılı, +suni/sent, m2<=200gr, pa<%85)

  

521059   Pamuk men (diğer, baskılı, +sun/sentetik, m2<=200gr, pa<%85)

  

5211       Pamuk men (dokuma, %85 >pamuklu, suni-sentetik karışık, 200g/m2 den ağır)

  

521111   Pamuk men (bezayağı, ağarmamış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521112   Pamuk men (3lü/4lü dimi ağarmamış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521119   Pamuk men (diğer ağarmamış, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

521121   Pamuk men (bezayağı, ağartılmış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521122   Pamuk men (3lü/4lü dimi, ağarmış, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521129   Pamuk men (diğer, ağartılmış, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)



  

521131   Pamuk men (bez ayağı, boyalı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521132   Pamuk men (3lü/4lü dimi, boyalı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521139   Pamuk men (diğer, +suni/sentetik, m2>200gr, pa<%85)

  

521141   Pamuk men (bezayağı, renkli iplik, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521142   Pamuk men (denim, renkli iplikten, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521143   Pamuk men (3lü/4lü dimi, renkli iplik, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521149   Diğer dokuma (m2>200gr, pamuk<%85, suni-sentetik, renkli iplik)

  

521151   Pamuk men (fasonesiz, bez ayağı, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521152   Pamuk men (3lü/4lü dimi, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

521159   Pamuk men (diğer, baskılı, +suni/sent, m2>200gr, pa<%85)

  

5212       Pamuk men (diğerleri; m2<= 200gr.)

  

521211   Pamuk men (m2<= 200gr. ağarmamış)

  

521212   Pamuk men (m2=<200gr, ağartılmış)

  

521213   Pamuk men (m2=<200gr, boyanmış)

  

521214   Pamuk men (m2=<200gr, renkli iplikten

  

521215   Pamuk men (m2=<200gr, baskılı)

  

521221   Pamuk men (m2=<200gr ağarmamış)

  

521222   Pamuk men (m2>200gr;ağartılmış)

  

521223   Pamuk men (m2>200gr, boyanmış)

  

521224   Pamuk men (m2>200gr, renkli iplikten)

  



521225   Pamuk men (m2>200gr, baskılı)

  

53           Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları

  

5301       Keten, keten kıtık ve döküntüleri

  

530110   Keten; ham/suda ıslatılmış

  

530121   Keten; kırılmış/kabukları çıkarılmış

  

530129   Keten; diğer

  

530130   Keten kıtık ve döküntüleri

  

5302       Kendir, ham veya işlem görmüş, kıtık ve döküntüleri

  

530210   Kendir; ham/suda ıslatılmış

  

530290   Kendir kıtık ve döküntüleri

  

5303       Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri

  

530310   Jüt, bitki iç kabuklarının dokunabilir diğ.lifleri; ham, ıslatılmış

  

530390   Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri

  

5304       Sisal ve agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler, kıtık vb

  

530410   Sisal ve agave cinsi dokunabilir diğer lifler (ham)

  

530490   Sisal ve agave cinsi liflerinin kıtık ve döküntüleri

  

5305       Koko cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel lifler, kıtık, döküntü

  

530511   Hindistan cevizi dokunabilir lif, kıtık döküntüleri; ham

  

530519   Hindistan cevizi dokunabilir lif, kıtık döküntüleri;diğer

  

530521   Abaka dokunabilir lif, kıtık döküntüleri; ham

  

530529   Abaka dokunabilir lif, kıtık döküntüleri; diğer



  

530590   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lif, kıtık, döküntüleri

  

5306       Keten iplik

  

530610   Keten iplik; tek kat

  

530620   Keten iplik; rötar (çok katlı bükülü)/kable (katlı bükülü)

  

5307       Jüt ve bitki kabuğu liflerinden iplikler

  

530710   Jüt ve diğer bitki kabuğu liflerinden tek kat iplikler

  

530720   Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri; rötor/kable

  

5308       Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden iplikler

  

530810   Hindistan cevizi ipliği (koko)

  

530820   Kendir ipliği

  

530890   Diğer bitkisel lifden iplikler

  

5309       Keten dokumalar

  

530911   Keten dokuma (keten=>%85 ağırlık)

  

530919   Keten mensucat (keten=>%85)

  

530921   Keten dokuma (keten<%85 ağırlık)

  

530929   Keten mensucat (keten<%85)

  

5310       Jüt ve bitki iç kabuğundan dokumalar

  

531010   Jüt-bitki iç kabuğundan dokumalar (ağartılmamış)

  

531090   Jüt, bitki iç kabuğu lif iplikleri (en>150cm, diğer)

  

5311       Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden dokumalar

  



531100   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden dokumalar

  

54           Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler

  

5401       Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifden dikiş ipliği

  

540110   Sentetik lifden dikiş ipliği

  

540120   Suni lifden dikiş ipliği

  

5402       Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) (toptan)

  

540210   Naylon/poliamidlerden elde edilen dayanıklı iplik

  

540220   Poliesterden ipl (dikiş hariç) dtex>660, yük. mukavemetli (toptan)

  

540231   Naylon, poliamid esaslı dokunmuş iplikler (katı 50 teks)

  

540232   Naylon, diğer poliamid tekstür.ipl (dik.hariç)tekkat (tex>50, yük.muk, toptan)

  

540233   Poliesterden tekstürize iplik (dikiş hariç)

  

540239   Diğer sentetik lif iplikleri (toptan)

  

540241   Naylon, diğer poliamidden iplik (dikiş hariç) tekkat/m'de en fazla 50 tur bükülmüş

  

540242   Poliesterden kısmen çekimli iplik (dikiş hariç) 50tur, toptan

  

540243   Poliesterlerden diğer iplikler (dikiş hariç) 50tur (toptan)

  

540249   Diğer sentetik lif iplikleri;tek kat, 1m<50 tur

  

540251   Naylon, diğer poliamidden iplik (dik.hariç)m'de 50 turdan fazla bükülmüş

  

540252   Poliesterlerden iplik (dik.hariç)m'de 50 turdan fazla bükülmüş

  

540259   Diğer sentetik lifden tek kat iplikler;1 m.si 50 tur ve +

  

540261   Naylon, diğer poliamidlerden iplik (dik.hariç) rötar/kable diğer iplikler

  

540262   Poliesterlerden iplik (dik.hariç) rötar/kable diğer iplikler



  

540269   Diğer sentetik elyaftan rötar, kable diğer iplikler

  

5403       Suni lifden iplikler (dikiş hariç) (toptan)

  

540310   Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç) mukavemetli (toptan)

  

540320   Suni lifden tekstörize iplik (toptan)

  

540331   Viskoz ipeğinden (bükülmemiş/metrede en fazla 120 tur)

  

540332   Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş)

  

540333   Selüloz asetattan tek kat iplik

  

540339   Diğer suni filament iplikleri (dikiş hariç) toptan

  

540341   Viskoz ipeğinden suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

540342   Selüloz asetattan suni iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

540349   Diğer suni filament iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan)

  

5404       Sentetik monofiller, şerit vb.

  

540410   Monofiller-sentetik maddeden

  

540490   Şerit-benzerleri;sentetik maddeden

  

5405       Suni monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

540500   Suni monofilamentler (67 desiteks/daha fazla)

  

5406       Suni, sentetik iplikler; perakende

  

540610   Sentetik filament iplikler (dikiş ipliği hariç); perakende

  

540620   Suni filament iplikler (dikiş ipliği hariç) perakende

  

5407       Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar

  



540710   Naylon, poliamid, poliester dayanıklı ipliklerinde dokumalar

  

540720   Sentetik şerit-benzerlerinden dokumalar

  

540730   Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş dokumalar

  

540741   Diğer dokunmuş men; diğer, naylon, poliamid=>%85

  

540742   Diğer dokunmuş men; diğer, boyanmış, naylon/poliamid=>%85

  

540743   Diğer dokunmuş men; diğer, renkli ipliklerden, naylon/poliamid=>%85

  

540744   Diğer dokunmuş men; baskılı, naylon/diğer poliamid=>%85

  

540751   Diğer dokunmuş men; tekstürize poliester=>%85

  

540752   Diğer dokunmuş men; boyanmış, tekstürize poliester=>%85

  

540753   Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, tekstürize poliester=>%85

  

540754   Diğer dokunmuş men; baskılı, tekstürize poliester=>%85

  

540761   Diğer dokunmuş men (tekstürize edilmemiş poliester=>%85)

  

540769   Dokumalar (tekstrüze edilmiş poliester elyafı >% 85)

  

540771   Diğer dokunmuş men; diğer, diğer sentetik filemant =>%85

  

540772   Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik fil=>%85

  

540773   Diğer dokunmuş men; renkli ipliklerden, sentetik fil=>%85

  

540774   Diğer dokunmuş mensucat; baskılı, sentetik filamensucatt=>%85

  

540781   Diğer dokunmuş mens; sent.fil.<%85, pamuk karışık

  

540782   Diğer dokunmuş mens; boyanmış, sent.fil.<%85, pamuk karışık

  

540783   Diğer dokunmuş men (renkli ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)

  

540784   Diğer dokunmuş men (baskılı ipliklerden, sent.fil.<%85, pamuk karışık)



  

540791   Diğer dokunmuş men; sentetik filament ipliğinden

  

540792   Diğer dokunmuş men; boyanmış, sentetik filament ipliğinden

  

540793   Diğer dokunmuş mens; renkli ipliklerden, sentetik filament ipliğinden

  

540794   Diğer dokunmuş mens; baskılı, sentetik filament ipliğinden

  

5408       Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

  

540810   Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat

  

540821   Diğer dokunmuş mens; suni fil.şerit, vb.=>%85

  

540822   Dokumalar (%85 ve fazla suni lif içeren;boyanmış)

  

540823   Dokumalar (%85 ve fazla suni iplik içeren; renkli iplikten)

  

540824   Diğ dokuma mensucat; baskılı, suni filament şerit vb.=>%85

  

540831   Diğer dokunmuş mensucat

  

540832   Diğer dokunmuş mensucat; boyanmış

  

540833   Diğer dokunmuş mensucat; renkli ipliklerden

  

540834   Diğer dokunmuş mensucat; baskılı

  

55           Sentetik ve suni devamsız lifler

  

5500       Sentetik ve suni devamsız lifler

  

550000   Sentetik ve suni devamsız lifler

  

5501       Sentetik lif demetleri

  

550110   Sentetik filament demetleri; naylon/diğer poliamidlerden

  

550120   Sentetik filament demetleri; poliesterlerden

  



550130   Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten

  

550190   Sentetik filament demetleri-diğer

  

5502       Suni lif demetleri

  

550200   Suni lif demetleri

  

5503       Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

550310   Naylon/diğer poliamidlerden devamsız lifler

  

550320   Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden

  

550330   Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten

  

550340   Sentetik devamsız lifler; polipropilenden

  

550390   Diğer sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

5504       Suni devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

550410   Suni devamsız (işlem görmemiş) (viskoz ipeğinden)

  

550490   Suni devamsız (işlem görmemiş)

  

5505       Sentetik-suni lif döküntü

  

550510   Sentetik lif döküntü

  

550520   Döküntüler (suni lifden)

  

5506       Sentetik devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

550610   Naylon/diğer poliamidlerden lif ve döküntüler

  

550620   Poliesterden lif ve döküntü

  

550630   Akrilik veya modakrilikten lif ve döküntü

  

550690   Diğer sentetik devamsız lifler; ileri işlem görmüş



  

5507       Suni devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

550700   Suni devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

5508       Suni-sentetik devamsız lifden dikiş ipliği

  

550810   Sentetik devamsız lifden dikiş ipliği

  

550820   Suni devamsız lifden dikiş ipliği

  

5509       Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş hariç) (toptan)

  

550911   Sentetik devamsız lif ipl.; tek kat, naylon/diğer poliami=>%85 (toptan)

  

550912   Sentetik devamsız lif ipl.; röt/kab, naylon/diğer poliami=>%85 (toptan)

  

550921   Ağırlık; %85 fazla poliester tek kat iplik (devamsızdan)

  

550922   Ağırlık; %85 fazla poliester;rötar, kable iplik (devamsızdan)

  

550931   Ağırlık; %85<akrilik, modakrilik tek kat iplik (devamsızdan)

  

550932   Ağırlık; %85< akrilik, modakrilik rötar, kable iplik

  

550941   Ağırlık; %85-fazla sentetik devamsız elyaf;tek kat iplik

  

550942   Ağırlık; %85< sentetik devamsız elyaf;rötar, kable iplikler

  

550951   Devamsız poliester lif diğer ipl.; suni devamsız lif karışık (toptan)

  

550952   Devamsız poliester lifleri ile yün/ince kıl karışımı iplikler

  

550953   Poliest.devamsız lif ipl.-pamuk karışık. (toptan)

  

550959   Poliester devamsız lif iplikler-diğer, toptan

  

550961   Devamsız akrilik, modakrilik ile yün, ince kıl karışımı iplik

  

550962   Devamsız akrilik/modakrilik lif ipl; pamuk karışık (toptan)

  



550969   Devamsız akrilik/modakrilik lif ipl-diğer, toptan

  

550991   Devamsız sentetik liflerle yün, ince kıl karışımı iplikler

  

550992   Sent.devamsız lif ipl; diğer, pamuk karışık (toptan)

  

550999   Sent.devamsız liflerden iplikler; diğer (toptan)

  

5510       Suni devamsız lifden iplikler (dikiş ipliği hariç)

  

551011   Diğer iplik; tekkat, suni devamsız lif=>%85 (toptan)

  

551012   Diğer iplik-rötar/kable, suni devamsız lif=>%85 (toptan)

  

551020   Diğer iplik; yün/kıl karışık, suni devamsız lif=>%85 (toptan)

  

551030   Diğer iplik-pamuk karışık, suni devamsız lif=>%85 (toptan)

  

551090   Diğer iplik-diğer, suni devamsız lif=>%85 (toptan)

  

5511       Suni-sentetik devamsız elyaftan iplikler (perakende)

  

551110   Diğer iplik-diğer, sentetik devamsız lif=>%85, perakende

  

551120   Diğer iplik-diğer, sentetik devamsız lif<%85, perakende

  

551130   Diğer iplik; suni devamsız liflerden (perakende)

  

5512       Sentetik devamsız lifden dokumalar-ağırlıkça %85 ve fazla

  

551211   Dokunmuş mensucat; poliester lifi=>%85

  

551219   Dokunmuş mensucat;poliester=>%85 ağırlık, diğer

  

551221   Dokunmuş mensucat;akrilik/modakrilik=>%85

  

551229   Dokunmuş mensucat;akrilik/modakrilik=>%85, diğer

  

551291   Mensucat; ağartılmamış/ağartılmış, diğer devamsız sent.lif=>%85

  

551299   Dokunmuş mensucat;sentetik devamsız lif<%85, baskılı



  

5513       Ağarlık; %85 >devamsız sentetik-pamuk dokuma < 170 gr/m2

  

551311   Devamsız poliester, pamuk karışımı düz dokuma

  

551312   Mensucat-devamsız poliester <%85, 3lü/4lü dimi, a, m2<=170gr

  

551313   Mensucat-devamsız poliester <%85, diğer, m2<=170gr

  

551319   Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr.

  

551321   Devamsız poliester lif, pamuk karışımı bez ayağı;boyanmış

  

551322   Mensucat; devamsız poliester <%85, 3lü/4lü dimi, boyanmış, m2<=170gr

  

551323   Mensucat; devamsız poliester <%85, diğer, boyanmış, m2<=170gr

  

551329   Mensucat; devamsız sent<%85, boyanmış; m2<=170gr.

  

551331   Mensucat; bez ayağı, renkli iplik, devamsız poliester<%85, diğer, m2<=170gr

  

551332   Mensucat; 3lü/4lü dimi, renkli iplikten, devamsız poliester<%85, m2<=170gr

  

551333   Mensucat; renkli iplikten, diğer devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr

  

551339   Mensucat; devamsız sentetik lif<%85, renkli iplikten, m2<=170gr.

  

551341   Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2<=170gr

  

551342   Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester<%85, m2<=170gr

  

551343   Mensucat; baskılı, devamsız sentetik lif<%85, m2<=170gr

  

551349   Devamsız lif dok.mensucat.-diğer, sent<%85, baskılı, m2<=170gr.

  

5514       Ağarlık; %85 >devamsız sentetik-pamuk dokuma 170g/m2 geçen

  

551411   Mensucat; bez a, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551412   Mensucat; 3lü/4lü dimi, a.mamış/a.mış, d.msız poliester<%85, m2>170gr

  



551413   Mensucat; a.mamış/a.mış, d.msız poliester<%85, m2>170gr

  

551419   Mensucat; , diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

  

551421   Mensucat; bez ayağı, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551422   Mensucat; 3lü/4lü dimi, boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551423   Mensucat; boyanmış, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551429   Mensucat; boyanmış, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

  

551431   Mensucat; bez ayağı, renkli ipl, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551432   Mensucat; 3lü/4lü dimi, renkli ipl, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551433   Mensucat; renkli ipl, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551439   Mensucat; renkli ipl, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

  

551441   Mensucat; bez ayağı, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551442   Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551443   Mensucat; baskılı, devamsız poliester<%85, m2>170gr

  

551449   Mensucat; baskılı, diğer devamsız sent.lif<%85, m2>170gr

  

5515       Diğer devamsız sentetik lifden dokumalar

  

551511   Devamsız poliester+viskoz ipeği liflerinden

  

551512   Devamsız poliester, suni, sentetik karışımı dokumalar

  

551513   Devamsız poliester+yün/ince kıl karışımı dokumalar

  

551519   Diğer devamsız poliester karışımlı dokumalar

  

551521   Devamsız akrilik/modakrilik+sentetik/suni karışımı dokumalar

  

551522   Devamsız akrilik/modakrilik+yün/ince kıl karışımı dokumalar



  

551529   Devamsız diğer akrilik/modakrilikli karışımlardan dokumalar

  

551591   Devamsız sentetik-suni karışımı dokumalar

  

551592   Devamsız sentetik elyaf+yün/ince kıl karışımı dokumalar

  

551599   Devamsız sentetik elyafın diğer karışımları ile dokumalar

  

5516       Devamsız suni lifden dokumalar-ağırlıkça %85 < suni

  

551611   Diğer mensucat (suni devamsız lif=>%85)

  

551612   Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif=>%85)

  

551613   Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif=>%85)

  

551614   Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif=>%85)

  

551621   Diğer mensucat (suni devamsız lif<%85)

  

551622   Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%85)

  

551623   Dokunmuş mensucat (devamsız suni lif<%85) renkli iplik

  

551624   Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%85)

  

551631   Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551632   Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551633   Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551634   Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, yün/kıl karışık)

  

551641   Diğer mensucat (suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

551642   Diğer mensucat (boyanmış, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

551643   Diğer mensucat (renkli ipliklerden, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  



551644   Diğer mensucat (baskılı, suni devamsız lif<%, pamuk karışık)

  

551691   Diğer mensucat [(suni devamsız lif<% (diğer)]

  

551692   Diğer mensucat [(boyanmış, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

551693   Diğer mensucat [(renkli ipliklerden, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

551694   Diğer mensucat [(baskılı, suni devamsız lif<% (diğer)]

  

56           Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri

  

5601       Vatkalar, vatka mamulleri, kırpıntı, toz, tanazlar

  

560110   Vatkadan hijyenik havlu-tampon, bebekler bezleri vb eşya

  

560121   Pamuk esaslı vatka; vatkadan diğer eşya

  

560122   Sentetik-suni elyaf esaslı vatkadan diğer eşya

  

560129   Diğer vatka ve vatkadan mamul diğer eşya (uzunluğu<=5mm)

  

560130   Dokunabilir maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları

  

5602       Keçe (emdirilmiş, sıvanmış)

  

560210   Keçe (iğne işi, dikiş, trikotaj usulü birleştirilmiş elyaf)

  

560221   Keçe (diğer, yün/ince kıldan, emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış/laminesiz)

  

560229   Keçe (diğer dokumaya elverişli maddeden)

  

560290   Keçe (diğer)

  

5603       Dokunmamış mensucat (emdirilmiş)

  

560311   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 25gr. ve az)]

  

560312   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 25..70gr.)]

  

560313   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 70..150gr.)]



  

560314   Dokunmamış mensucat [dokunabilir sentetik/suni lifden (m2 ağır; 150gr. ve +)]

  

560391   Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır;25gr.ve az)]

  

560392   Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır; 25..70gr.)]

  

560393   Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır;70..150gr.)]

  

560394   Dokunmamış mensucat [diğer (m2 ağır; 150gr. ve +)]

  

5604       Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar;

  

560410   Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

560420   Poliamid, poliester, viskoz ipeğinden mukavemetli iplikler (emdirilmiş/sıvanmış)

  

560490   Diğer dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

5605       Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler

  

560500   Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler

  

5606       Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl iplikler vb

  

560600   Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl iplikler vb

  

5607       Sicim, kordon, ip, halat

  

560710   Jütten/bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinden

  

560721   Biçerbağlar ipleri

  

560729   Sisal/agaveden ip, halat, kordon

  

560741   Polietilen/polipropilenden biçer, bağlar ipleri

  

560749   Polietilen/polipropilenden kordon, ip, halat vd sicimler

  

560750   Diğer sentetik lifden sicim, ip, halat vb.

  



560790   Diğer liflerden iplik

  

5608       Sicim, kordon, ipten düğümlü ağ, balık ağları, diğer hazır ağlar

  

560811   Hazır balık ağları;sentetik-suni maddeden

  

560819   Diğer hazır ağlar;sentetik-suni maddeden

  

560890   Diğer ağ ve fileler

  

5609       Tarifenin başka yerinde yeralmayan/belirtilmeyen sicim, iplik, halatlar

  

560900   Tarifenin başka yerinde yeralmayan/belirtilmeyen sicim, iplik, halatlar

  

57           Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları

  

5701       Düğümlü, sarmalı halılar, yer kaplamaları

  

570110   Yün/ince kıldan düğümlü sarmalı halılar, yer kaplamaları

  

570190   Diğer dokumaya elverişli maddeden halılar, yer kaplamaları

  

5702       Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak, karaman vb)

  

570210   Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri

  

570220   Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş)

  

570231   Yün/ince kıldan yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570232   Sentetik/suni liften yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570239   Diğer maddelerden yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş)

  

570241   Yün/ince kıldan kadife şeklinde dokumalar (hazır eşya halinde)

  

570242   Sentetik/suni elyaftan kadife şeklinde dokunmuş hazır eşya

  

570249   Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş)

  

570251   Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)



  

570252   Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya olma, tuftesiz/flokesiz)

  

570259   Yer kaplaması (hazır eşya olmayan, tuftesiz/flokesiz)

  

570291   Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570292   Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz)

  

570299   Yer kaplaması (diğer maddelerden)

  

5703       Tufte edilmiş halılar, tufte edilmiş (yer kaplamaları)

  

570310   Halı ve yer kaplaması (yün/ince kıldan, tufte edilmiş)

  

570320   Naylon/diğer poliamidlerden tufte halı (yer kaplamaları)

  

570330   Suni/sentetik tufte halı (yer kaplamaları)

  

570390   Halı ve yer kaplaması (dokunabilir diğer maddeden)

  

5704       Keçeden halı ve yer kaplamaları (tufte edilmemiş)

  

570410   Yer kaplaması; keçeden halı, [(karo; 0.3 m2 <) tuftesiz/flokesiz)

  

570490   Keçeden halı, diğer yer kaplamaları (tuftesiz/flokesiz)

  

5705       Diğer halı ve yer kaplamaları (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

570500   Diğer halı ve yer kaplamaları (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

58           Özel dokunmuş mensucat, dantela, duvar halıları, işlemeler

  

5801       Kadife, pelüş ve halkalı (tırtıl mensucat)

  

580110   Dokunmuş mensucat (yün/ince kıldan)

  

580121   Dokunmuş mensucat (pamuktan, kesilmemiş atkı iplikli kadife, pelüş, fasoneli)

  

580122   Dokunmuş mensucat (pamuklu, kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş)

  



580123   Dokunmuş mensucat (pamuklu, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

  

580124   Dokunmuş mensucat (pamuklu, kesilmemiş çözgü iplikli (epengle)kadife ve pelüş)

  

580125   Dokunmuş mensucat (pamuklu, kesilmiş çözgü iplikli kadife ve pelüş)

  

580126   Dokunmuş tırtıl mensucat (pamuklu)

  

580131   Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş)

  

580132   Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmiş atkı iplikli (fitilli)kadife ve pelüş)

  

580133   Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, atkı iplikli diğer kadife ve pelüş)

  

580134   Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmemiş çözgü iplikli (epengle)kadife ve pelüş)

  

580135   Dokunmuş mensucat (suni/sen liften, kesilmiş çözgü iplikli kadife ve pelüş)

  

580136   Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni liften)

  

580190   Diğer dokumaya elverişli maddeden kadife, pelüş, vb.mensucat

  

5802       Havlu nevi bukleli mensucat (tufte edilmiş mensucat)

  

580211   Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, ağartılmamış)

  

580219   Havlu cinsi bukleli mensucat (pamuktan, diğer)

  

580220   Havlu cinsi bukleli mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

  

580230   Havlu cinsi tufte edilmiş mensucat (dokumaya elverişli maddelerden)

  

5803       Gaz mensucat

  

580310   Gaz mensucat (pamuklu)

  

580390   Gaz mensucat (diğer maddeden)

  

5804       Tüller ve diğer mensucat-parça, şerit, motifler halinde

  

580410   Tüller (diğer file mensucat)



  

580421   Makinede yapılmış dantelalar;sentetik-suni lifden

  

580429   Makinede yapılmış dantelalar;diğer maddeden

  

580430   Dantela; el işi, dokunmuş/örme hariç

  

5805       Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi

  

580500   Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi

  

5806       Dokunmuş kordelalar, boldükler

  

580610   Kordela; kadife, pelüş ve tırtıl mensucat, dokunabilir maddelerden

  

580620   Kordela; ağırlık itibariyle elastomerik/kauçuk iplik=>%5

  

580631   Diğer kordela; pamuklu

  

580632   Sentetik-suni lifden dokunmuş kordelalar

  

580639   Diğer kordela; dokumaya elverişli maddelerden

  

580640   Kordela (boldükler) diğer

  

5807       Etiketler, markalar vb.eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş

  

580710   Dokunmuş etiket, marka vb.eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş

  

580790   Diğer dokumaya elverişli maddeden etiket, marka vb eşya

  

5808       Parça halinde kordon, saçak, ponpon vb eşya

  

580810   Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası; parça halinde

  

580890   Kordon, saçak, ponpon, işlenmemiş şeritçi eşyası

  

5809       Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan

  

580900   Metal/metalize ipliklerden mensucat; giyim ve döşemecilikte kullanılan

  



5810       İşlemeler (parça, şerit, motif halinde)

  

581010   Kimyasal işlemeler-zemin dokuması kesilerek çıkarılmış işleme

  

581091   Pamuktan işlemeler (parça, şerit-motifler)

  

581092   Sentetik-suni lifden işlemeler

  

581099   Dokumaya elverişli diğer maddeden işlemeler

  

5811       Kapitoneli mensucat (parçalı)

  

581100   Kapitoneli mensucat (parçalı)

  

59           Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya

  

5901       Cilt kapağı için sıvanmış mensucat, mühendis muşambası vb.

  

590110   Kitap dış kapağında kullanılan zamk/nişastayla sıvanmış mensucat

  

590190   Mühendis muşambası/şeffaf bezler; hazır tualler

  

5902       Naylon, poliamid, poliester vb.esaslı iç-dış lastiği mensucatı

  

590210   Naylon/poliamid esaslı mensucat;iç-dış lastik için

  

590220   Poliester esaslı iç-dış lastiği mensucatı

  

590290   Viskoz ipeği vb.maddeden iç-dış lastiği için mensucat

  

5903       Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat

  

590310   Polivinil klorür ile sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış mensucat

  

590320   Mensucat; poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış

  

590390   Diğer plastikler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat

  

5904       Linoleum (sıvanmış, kaplanmış mensucattan yer kaplamaları)

  

590410   Linoleum



  

590490   Diğer yer kaplamaları

  

5905       Duvar kaplamaları (dokumaya elverişli maddeden)

  

590500   Duvar kaplamaları (dokumaya elverişli maddeden)

  

5906       Kauçuklu mensucat

  

590610   Yapışkan kauçuklu bant (en=<20cm)

  

590691   örme kauçuklu mensucat

  

590699   Diğer kauçuklu mensucat (nakil vasıtası lastiği için hariç)

  

5907       Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış diğer mensucat; dekorlar, fonlar

  

590700   Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış diğer mensucat; dekorlar, fonlar

  

5908       Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri

  

590800   Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri

  

5909       Dokumaya elverişli maddeden hortumlar

  

590900   Dokumaya elverişli maddeden hortumlar

  

5910       Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları

  

591000   Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları

  

5911       Teknik işler için dokumaya elverişli maddeden diğer eşya

  

591110   Kard garnitür.için kauçuk, deri vb kaplı, sıvalı, lamineli men, keçeli men.

  

591120   Dokumaya elverişli maddelerden eleklik mensucat ve gaz mensucat

  

591131   Ağır keçe, mensucat-makine parçası;m2<650gr

  

591132   Ağır keçe, mensucat-makine parçası;m2=>650gr

  



591140   Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları

  

591190   Dokumaya elverişli maddelerden diğer teknik eşya

  

60           Örme eşya (giyim eşyası hariç)

  

6001       örme; tüylü mensucat

  

600110   örme; uzun tüylü mensucat

  

600121   örme; tüylü mensucat (pamuktan, bukleli)

  

600122   örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli)

  

600129   Örme; bukleli, tüylü mensucat (diğer maddeden)

  

600191   örme; tüylü mensucat (pamuktan)

  

600192   örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden)

  

600199   Örme; tüylü mensucat (diğer maddeden)

  

6002       Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

  

600240   Diğer örme mensucat (en<=30cm, elastomerik iplik (kauçuk hariç)=>%5)

  

600290   Diğer örme mensucat (diğer; en<=30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

  

6003       Diğer örme mensucat (en<=30cm)

  

600310   Diğer örme mensucat (yün/ince kıl, en<=30cm)

  

600320   Diğer örme mensucat (pamuktan, en<=30cm)

  

600330   Diğer örme mensucat (sentetik lifden, en<=30cm)

  

600340   Diğer örme mensucat (suni lifden, en<=30cm)

  

600390   Diğer örme mensucat (diğerlerinden, en<=30cm)

  

6004       Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)



  

600410   Diğer örme mensucat (en>30cm, elastomerik/ (kauçuk hariç)=>%5)

  

600490   Diğer örme mensucat (diğer; en>30cm, elastomerik/kauçuk iplik=>%5)

  

6005       Çözgü tipi örgülü diğer mensucat

  

600510   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (yün/ince kıldan)

  

600521   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan)

  

600522   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, boyanmış)

  

600523   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, farklı renkli ipliklerden)

  

600524   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (pamuktan, baskılı)

  

600531   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, ağırtılmış/ağırtılmamış)

  

600532   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, boyanmış)

  

600533   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, farklı renkteki iplikten)

  

600534   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (sentetik, baskılı)

  

600541   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften)

  

600542   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, boyanmış)

  

600543   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, farklı renkli iplikten)

  

600544   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (suni liften, baskılı)

  

600590   Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (diğerlerinden)

  

6006       Diğer örme mensucat

  

600610   Diğer örme mensucat (yünde/ince kıldan)

  

600621   Diğer örme mensucat (pamuktan)

  



600622   Diğer örme mensucat (pamuktan, boyanmış)

  

600623   Diğer örme mensucat (pamuktan, farklı renkli iplikten)

  

600624   Diğer örme mensucat (pamuktan, baskılı)

  

600631   Diğer örme mensucat (sentetik liften)

  

600632   Diğer örme mensucat (sentetik liften, boyanmış)

  

600633   Diğer örme mensucat (sentetik liften, farklı renkteki iplikten)

  

600634   Diğer örme mensucat (sentetik liften, baskılı)

  

600641   Diğer örme mensucat (suni liften, ağırtılmış/ağırtılmamış)

  

600642   Diğer örme mensucat (suni liften, boyanmış)

  

600643   Diğer örme mensucat (suni liften, farklı renkteki iplikten)

  

600644   Diğer örme mensucat (suni liften, baskılı)

  

600690   Diğer örme mensucat (diğer hallerde)

  

61           Örme giyim eşyası ve aksesuarları

  

6101       Erkek/erkek çocuk için dış giyim (örme)

  

610110   Erkek/erkek çocuk için dış giyim; yün, ince hayvan kılından (örme)

  

610120   Erkek/erkek çocuk için dış giyim; pamuktan (örme)

  

610130   Erkek/erkek çocuk için dış giyim; sentetik/suni lifden (örme)

  

610190   Erkek/erkek çocuk için dış giyim; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

6102       Kadın/kız çocuk için dış giyim (örme)

  

610210   Kadın/kız çocuk için dış giyim; yün, ince hayvan kılından (örme)

  

610220   Kadın/kız çocuk için dış giyim; pamuktan (örme)



  

610230   Kadın/kız çocuk için dış giyim; suni/sentetik lifden (örme)

  

610290   Kadın/kız çocuk için dış giyim; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

6103       Erkek/erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon vs. (örme)

  

610311   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610312   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; sentetik lifden (örme)

  

610319   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610321   Erkek/erkek çocuk için takım; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610322   Erkek/erkek çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

610323   Erkek/erkek çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

610329   Erkek/erkek çocuk için takım; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610331   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610332   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme)

  

610333   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme)

  

610339   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610341   Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610342   Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. pamuktan (örme)

  

610343   Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. sentetik lifden (örme)

  

610349   Erkek/erkek çocuk için pantolon vs. dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

6104       Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, panolon vs. (örme)

  

610411   Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  



610412   Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan (örme)

  

610413   Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden (örme)

  

610419   Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610421   Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610422   Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan (örme)

  

610423   Kadın/kız çocuk için takım; sentetik lifden (örme)

  

610429   Kadın/kız çocuk için takım; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610431   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610432   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; pamuktan (örme)

  

610433   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden (örme)

  

610439   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610441   Kadın/kız çocuk için elbise; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610442   Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme)

  

610443   Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lifden (örme)

  

610444   Kadın/kız çocuk için elbise; suni lifden (örme)

  

610449   Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610451   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; yün/ince hayvan kılından (örme)

  

610452   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; pamuktan (örme)

  

610453   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lifden (örme)

  

610459   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610461   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. yün/ince hayvan kılından (örme)



  

610462   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan (örme)

  

610463   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lifden (örme)

  

610469   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6105       Erkek/erkek çocuk için gömlek (örme)

  

610510   Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örme)

  

610520   Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden(örme)

  

610590   Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir maddelerden (örme)

  

6106       Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz (örme)

  

610610   Kadın/kız çocuk için pamuktan bluz, gömlek, gömlek; bluz (örme)

  

610620   Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; sentetik/suni lifden (örme)

  

610690   Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek bluz; dokunabilir maddeden (örme)

  

6107       Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası (örme)

  

610711   Erkek/erkek çocuk için külot/silip; pamuktan (örme)

  

610712   Erkek/erkek çocuk için külot/silip; sentetik/liflerden (örme)

  

610719   Erkek/erkek çocuk için külot/silip; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610721   Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; pamuktan (örme)

  

610722   Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; sentetik/suni lifden (örme)

  

610729   Erkek/erkek çocuk için gece gömleği ve pijama; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610791   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

610792   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni liflden (örme)

  



610799   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6108       Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası (örme)

  

610811   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüpon ve jüp; pamuktan (örme)

  

610819   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüpon ve jüp; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610821   Kadın/kız çocuk için silip ve külot; pamuktan (örme)

  

610822   Kadın/kız çocuk için silip ve külot; sentetik ve suni lif. (örme)

  

610829   Kadın/kız çocuk için silip ve külot; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

610831   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan (örme)

  

610832   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik ve suni lif. (örme)

  

610839   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

610891   Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

610892   Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni lif. (örme)

  

610899   Kadın/kız çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6109       Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)

  

610910   Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

610990   Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; diğer maddelerden (örme)

  

6110       Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme)

  

611011   Kazak, süveter, hırka, yelek vb. yünden eşya (örme)

  

611012   Kazak, süveter, hırka, yelek vb. kaşmir keçisi kılından (örme)

  

611019   Kazak, süveter, hırka, yelek vb. diğer ince hayvan kılından (örme)

  

611020   Süveter/kazak/hırka/yelek vs. pamuktan (örme)



  

611030   Süveter/kazak/hırka/yelek vs. sentetik ve suni lifden (örme)

  

611090   Süveter/kazak/hırka/yelek vs. dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6111       Bebek için giyim eşyası (örme)

  

611110   Bebek için giyim eşyası; yün/ince kıldan (örme)

  

611120   Bebek için giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

611130   Bebek için giyim eşyası; sentetik liften (örme)

  

611190   Bebek için diğer giyim, aksesuarı; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6112       Spor kıyafetleri, kayak, yüzme kıyafetleri (örme)

  

611211   Spor kıyafetleri; pamuktan (örme)

  

611212   Spor kıyafetleri; sentetik lifden (örme)

  

611219   Spor kıyafetleri; dokunabilir maddelerden (örme)

  

611220   Kayak kıyafetleri; dokumaya elverişli maddelerden (örme)

  

611231   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik liften (örme)

  

611239   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafeti; diğer maddeden (örme)

  

611241   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; sentetik lifden (örme)

  

611249   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafeti; dokunabilir maddeden (örme)

  

6113       Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası (örme)

  

611300   Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası (örme)

  

6114       Diğer giyim eşyası (örme)

  

611410   Diğer giyim eşyası; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  



611420   Diğer giyim eşyası; pamuktan (örme)

  

611430   Diğer giyim eşyası; suni/sentetik lifden (örme)

  

611490   Diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddelerden (örme)

  

6115       Külotlu, kısa; uzun konçlu çorap, soketler (örme)

  

611511   Külotlu çorap; sentetik lifden (tek katı<67 dtex) (örme)

  

611512   Külotlu çorap; sentetik lifden (tek katı=>67 dtex) (örme)

  

611519   Külotlu çorap; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

611520   Kadınlar için uzun/dizaltı çorap; tek kat<67desitex (örme)

  

611591   Diğer çoraplar; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611592   Diğer çoraplar; pamuktan (örme)

  

611593   Diğer çoraplar; sentetik lifden (örme)

  

611599   Diğer çoraplar; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6116       Eldiven (örme)

  

611610   Eldiven; kauçuk ve plastik emdirilmiş, sıvanmış/kaplanmış (örme)

  

611691   Eldiven; yün/ince hayvan kıllarından (örme)

  

611692   Eldiven; pamuktan (örme)

  

611693   Eldiven; sentetik lifden (örme)

  

611699   Eldiven; dokunabilir diğer maddeden (örme)

  

6117       Giyim eşyasının diğer aksesuarı; hazır aksesuar ve parçaları (örme)

  

611710   Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb. dokunabilir maddeden (örme)

  

611720   Boyun bağı, papyon ve kravat; dokunabilir maddeden (örme)



  

611780   Diğer aksesuarlar; dokunabilir maddeden (örme)

  

611790   Parçalar; dokunabilir maddeden (örme)

  

62           Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları

  

6201       Erkek/erkek çocuk için dış giyim

  

620111   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

620112   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; pamuktan

  

620113   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; sentetik/suni lif.

  

620119   Erkek/erkek çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddelerden

  

620191   Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; yün/ince kıldan

  

620192   Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; pamuktan

  

620193   Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; sentetik ve suni lifden

  

620199   Erkek/erkek çocuk için anorak, rüzgarlık benzeri; dokunabilir diğer maddelerden

  

6202       Kadın/kız çocuk için dış giyim

  

620211   Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; yün/ince kıldan

  

620212   Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; pamuktan

  

620213   Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; sentetik/suni lif.

  

620219   Kadın/kız çocuk için palto, kaban vb. giysi; dokunabilir diğer maddeden

  

620291   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; yün/ince kıldan

  

620292   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; pamuktan

  

620293   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; sentetik ve suni lifden

  



620299   Kadın/kız çocuk için anorak/rüzgarlık vb; dokunabilir diğer maddeden

  

6203       Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

  

620311   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

620312   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; sentetik lifden

  

620319   Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

620321   Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; yün/ince kıldan

  

620322   Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; pamuktan

  

620323   Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; sentetik lifden

  

620329   Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; dokunan diğer maddeden

  

620331   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; yün/ince hayvan kıllarından

  

620332   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; pamuktan

  

620333   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden

  

620339   Erkek/erkek çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddeden

  

620341   Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. yün/ince hayvan kılından

  

620342   Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. pamuktan

  

620343   Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. sentetik lif

  

620349   Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden

  

6204       Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

  

620411   Kadın/kız çocuk için takım elbise; yün/ince kıldan

  

620412   Kadın/kız çocuk için takım elbise; pamuktan

  

620413   Kadın/kız çocuk için takım elbise; sentetik lifden



  

620419   Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

620421   Kadın/kız çocuk için takım; yün/ince kıldan

  

620422   Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan

  

620423   Kadın/kız çocuk için takım; sentetik lifden

  

620429   Kadın/kız çocuk için takım; dokunabilir diğer maddeden

  

620431   Kadın/kız çocuk için ceket/blazer; yün/kıldan

  

620432   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; pamuktan

  

620433   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; sentetik lifden

  

620439   Kadın/kız çocuk için ceket/blaze; dokunabilir diğer maddeden

  

620441   Kadın/kız çocuk için elbise; yün/kıldan

  

620442   Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan

  

620443   Kadın/kız çocuk için elbise; sentetik lif.

  

620444   Kadın/kız çocuk için elbise; suni lif.

  

620449   Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddeden

  

620451   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; yün/ince kıldan

  

620452   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; pamuktan

  

620453   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; sentetik lif.

  

620459   Kadın/kız çocuk için etek ve pantolon etek; dokunabilir diğer maddeden

  

620461   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. yün ve hayvan kılı

  

620462   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. pamuktan

  



620463   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. sentetik lif.

  

620469   Kadın/kız çocuk için pantolon, şort vs. dokunabilir diğer maddeden

  

6205       Erkek/erkek çocuk için gömlek

  

620510   Erkek/erkek çocuk için gömlek; yün/ince kıldan

  

620520   Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan

  

620530   Erkek/erkek çocuk için gömlek; sentetik/suni lifden

  

620590   Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokunabilir diğer maddeden

  

6206       Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.

  

620610   Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, ipek ve ipek döküntü.

  

620620   Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, yün/ince kıldan

  

620630   Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, pamuktan

  

620640   Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, sentetik/suni lif.

  

620690   Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs, dokunabilir diğer maddeden

  

6207       Erkek/erkek çocuk için iç ve gece giyim eşyası

  

620711   Erkek/erkek çocuk için külot/silip; pamuktan

  

620719   Erkek/erkek çocuk için külot/silip; dokunabilir diğer maddeler

  

620721   Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; pamuktan

  

620722   Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; sentetik/suni lif.

  

620729   Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

  

620791   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; pamuktan

  

620792   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; sentetik/suni lif.



  

620799   Erkek/erkek çocuk için diğer iç ve gece giyim eşyası; dokunur diğer maddeden

  

6208       Kadın/kız çocuk için iç ve gece giyim eşyası

  

620811   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni lifden

  

620819   Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; dokunabilir diğer maddeden

  

620821   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; pamuktan

  

620822   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik/suni lif.

  

620829   Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; dokunabilir diğer maddeden

  

620891   Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; pamuktan

  

620892   Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim, sentetik/suni lifden

  

620899   Kadın/kız çocuk için diğer iç giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

6209       Bebek için giyim eşyası ve aksasuar

  

620910   Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; yün/ince kıldan

  

620920   Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; pamuktan

  

620930   Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; sentetik lifden.

  

620990   Bebek için giyim eşyası ve aksasuar; dokunabilir diğer maddeden

  

6210       Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyası

  

621010   Keçe, dokunmamış, sıvanmış mensucattan giyim eşyası

  

621020   Erkek/erkek çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

  

621030   Kadın/kız çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış

  

621040   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  



621050   Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; kaplanmış, sıvanmış, emdirilmiş

  

6211       Kadın/kız çocuk için spor, kayak ve yüzme kıyafetleri vb giyim eşyası

  

621111   Erkek/erkek çocuk için yüzme kıyafetleri

  

621112   Kadın/kız çocuk için yüzme kıyafetleri

  

621120   Kayak kıyafetleri

  

621131   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; yün/ince kıldan

  

621132   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

  

621133   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden

  

621139   Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

621141   Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; yün/ince kıldan

  

621142   Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan

  

621143   Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden

  

621149   Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer maddeden

  

6212       Sütyen, korse, korse kemer, pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer

  

621210   Sütyenler

  

621220   Korse ve korse pantolonlar

  

621230   Sütyenli korseler

  

621290   Pantolon askısı, çorap bağı, jartiyer vb. eşya ile bunların parçaları

  

6213       Mendil

  

621310   Mendil; ipekten/ipek döküntülerinden

  

621320   Mendil; pamuktan



  

621390   Mendil; dokunabilir diğer maddelerden

  

6214       Şal, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe ve duvaklar vb eşya

  

621410   Şal; ipek/ipek döküntüsünden

  

621420   Şal; yün/ince kıldan

  

621430   Şal; sentetik lifden

  

621440   Şal; suni lifden

  

621490   Şal; dokunabilir diğer maddelerden

  

6215       Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar

  

621510   Kravat, papyon, boyunbağları; ipek/döküntüsünden

  

621520   Kravat, papyon, boyunbağları; sentetik/suni lifden

  

621590   Papyon, boyunbağları vs. dokunabilir diğer maddelerden

  

6216       Eldiven

  

621600   Eldiven

  

6217       Giyim eşyasının hazır teferruatı, parçaları, aksesuarları

  

621710   Giyim eşyası aksesuarları

  

621790   Giyim eşyasının diğer parça ve aksesuarları

  

63           Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar

  

6301       Battaniyeler, diz battaniyeleri

  

630110   Battaniye (elektrikli)

  

630120   Battaniye (yün/ince kıldan) (elektrili hariç)

  



630130   Battaniye (pamuktan) elektrili hariç

  

630140   Battaniye ve diz battaniyesi (sentetik lifden) elektrikli hariç

  

630190   Diğer battaniye ve diz battaniyeleri elektrikli hariç

  

6302       Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri

  

630210   Yatak çarşafı (örme)

  

630221   Yatak çarşafı [(pamuktan (baskılı)]

  

630222   Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden (baskılı)]

  

630229   Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde (baskılı)]

  

630231   Yatak çarşafı (pamuktan, diğer hallerde)]

  

630232   Yatak çarşafı (sentetik/suni lifden (diğer hallerde)]

  

630239   Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde (diğer hallerde)]

  

630240   Masa örtüleri (örme)

  

630251   Masa örtüleri [pamuktan (diğer hallerde)]

  

630252   Masa örtüleri [ketenden (diğer hallerde)]

  

630253   Masa örtüleri [sentetik/suni elyaftan (diğer hallerde)]

  

630259   Masa örtüleri [dokunabilir diğer maddeden (diğer hallerde)]

  

630260   Tuvalet ve mutfak bezleri [pamuktan (havlu mensucattan)]

  

630291   Tuvalet ve mutfak bezleri (pamuktan)

  

630292   Tuvalet ve mutfak bezleri (ketenden)

  

630293   Tuvalet ve mutfak bezleri (sentetik/suni lifden)

  

630299   Tuvalet ve mutfak bezleri (dokunabilir diğer maddeden )



  

6303       Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbalaları

  

630311   Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(pamuktan (örme)]

  

630312   Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(sentetik lifden (örme)]

  

630319   Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(dokunur diğer maddeden liflerden (örme)]

  

630391   Perde ve iç stor, perde ve yatak farbalaları [(pamuktan (diğer hallerde)]

  

630392   Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları [(sentetik lifden (diğer hallerde)]

  

630399   Perde, iç stor, perde ve yatak farbalaları [(dokunur diğer maddeden (diğer hallerde)]

  

6304       Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç)

  

630411   Yatak örtüleri (örme)

  

630419   Yatak örtüleri (diğer hallerde)

  

630491   Diğer mefruşat eşyası [(örme) diğer maddelerden]

  

630492   Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) pamuktan]

  

630493   Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) sentetik lifden]

  

630499   Diğer mefruşat eşyası [(örülmemiş) dokunabilir diğer maddeden ]

  

6305       Eşya ambalajında kullanılan torba ve çuval

  

630510   Ambalaj için torba ve çuval (jütten, bitki iç kabuğundan)

  

630520   Ambalaj için torba ve çuval (pamuktan)

  

630532   Ambalaj için torba ve çuval [(sentetik suni) dökme maddeler için esnek mahfaza.]

  

630533   Ambalaj için torba ve çuval (polietilen, poliropilen vs.) dökme maddeler için esnek mahfaza.

  

630539   Ambalaj için torba ve çuval (diğer)

  



630590   Ambalaj için torba ve çuval (diğer maddelerden)

  

6306       Vagon ve mavna örtüleri, yelkenler, dış storlar, tente, çadır vb

  

630611   Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (pamuktan)

  

630612   Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (sentetik liften)

  

630619   Vagon, mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (dokunabilir diğer maddeden )

  

630621   Çadırlar (pamuktan)

  

630622   Çadırlar (sentetik lifden)

  

630629   Çadırlar (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630631   Yelkenler (sentetik lifden)

  

630639   Yelkenler (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630641   Şişme yataklar (pamuktan)

  

630649   Şişme yataklar (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

630691   Diğer kamp eşyası (pamuktan)

  

630699   Diğer kamp eşyası (dokumaya elverişli diğer maddelerden)

  

6307       Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

  

630710   Yer, bulaşık, toz bezi vb. temizlik bezleri

  

630720   Cankurtaran yelekleri ve kemerleri

  

630790   Diğer hazır eşya

  

6308       Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı

  

630800   Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımı

  

6309       Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya



  

630900   Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

  

6310       Paçavra, sicim, halat, ip; bunlardan kullanılmış eşya

  

631010   Ayıklanmış, kullanılmış paçavra, sicim, vb. eşya

  

631090   Paçavra, sicim, ip, halat döküntüsü; diğer

  

L             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

  

64           Ayakkabı, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı

  

6401       Ayakkabı; dış tabanı, yüzü kauçuk ve plastik, su geçirmez

  

640110   Ayakkabı; metalden koruyucu burunlu su geçirmez

  

640191   Ayakkabı; dizi kapatan su geçirmez, kauçuk ve plastik yüzlü olan

  

640192   Ayakkabı; bileği örtüp dizi örtmeyen su geçirmez

  

640199   Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez)

  

6402       Ayakkabı; dış tabanı, yüzü kauçuk ve plastik diğer

  

640212   Kauçuk/plastik kayak ayakkabı; takılı kayak ayakkabı

  

640219   Ayakkabı; diğer sporlar için

  

640220   Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde

  

640230   Ayakkabı; diğer (metalden koruyucu burunlu olanlar)

  

640291   Ayakkabı; bileği örten diğerleri

  

640299   Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk, diğer

  

6403       Ayakkabı; yüzü deri, tabanı kauçuk, plastik, tabii, suni vb kösele



  

640312   Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden)

  

640319   Ayakkabı; diğer sporlar için (yüzü deriden)

  

640320   Ayakkabı; dış tabanı tabii kösele (yüzü baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan)

  

640330   Ayakkabı; tabanı ahşap olan (iç tabanı/metalden koruycu burnu olmayan)

  

640340   Ayakkabı; diğer (koruycu metel burnu olan, yüzü deriden)

  

640351   Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri

  

640359   Ayakkabı; diğer tabanı kösele, yüzü deri

  

640391   Ayakkabı; bileği kapatan diğer yüzü deri ayakkabı

  

640399   Ayakkabı; yüzü deriden, diğer

  

6404       Ayakkabı; yüzü dokuma maddelerinden, tabanı kauçuk, plastik vb

  

640411   Ayakkabı; spor, tenis, basketbol, jimnastik vb. (dış taban kauçuk/plastik)

  

640419   Tabanı kauçuk/plastik, yüzü dokuma maddesi diğer ayakkabı

  

640420   Yüzü dokuma maddesi, tabanı tabii, suni/sentetik deri ayakkabı

  

6405       Ayakkabı; diğer

  

640510   Ayakkabı; yüzü tabii, suni, sentetik deriden diğer

  

640520   Ayakkabı, diğer; yüzü dokumaya elverişli maddelerden

  

640590   Ayakkabı, diğer (yüzü deri, dokuma maddesi olmayan)

  

6406       Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb

  

640610   Ayakkabı yüzleri vb. aksamı

  

640620   Dış taban ve topuklar

  



640691   Diğer ayakkabı aksamı ahşap olanlar

  

640699   Diğer maddelerden ayakkabı aksamı, getr, tozuk, dolak vb eşya

  

65           Başlıklar ve aksamı

  

6501       Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler

  

650100   Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler

  

6502       Çeşitli maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları

  

650200   Çeşitli maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları

  

6503       Keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar

  

650300   Keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar

  

6504       Her nevi maddeden şerit. birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan şapka ve başlıklar

  

650400   Her nevi maddeden şerit. birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan şapka ve başlıklar

  

6505       Parça halinde keçe, dantel, dokuma maddelerinden şapka, başlık

  

650510   Saç fileleri

  

650590   Parça halinde keçe, dantel dokuma maddelerinden şapka, başlık

  

6506       Diğer başlıklar

  

650610   Koruyucu başlıklar

  

650691   Kauçuktan/plastikten diğer başlıklar

  

650692   Kürkten başlıklar

  

650699   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



  

66           Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı

  

6601       Şemsiye (bahçe şemsiyeleri dahil)

  

660110   Bahçe şemsiyeleri vb. şemsiyeler

  

660191   Şemsiye vb. şemsiyeleri (içiçe girebilen milleri olanlar)

  

660199   Diğer şemsiyeler

  

6602       Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb.

  

660200   Baston, iskemle bastonlar, kamçılar vb.

  

6603       Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç aksamı, süs ve teferruatı

  

660310   Şemsiye/güneş şemsiyesi ve baston sapları ve uçları

  

660320   Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri

  

660390   Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların aksam, süs ve teferruatı

  

67           Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler

  

6701       Kuşların tüylü kısımları (kalın/ince tüyler vb. mamul eşya)

  

670100   Kuşların tüylü kısımları (kalın/ince tüyler vb. mamul eşya)

  

6702       Yapma çiçek, yapraklı dal, meyve vb. aksamı

  

670210   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyve vb. aksamı (plastikten)

  

670290   Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler vb. aksamı (diğer maddelerden)

  

6703       İnsan saçı, peruk vb. eşya imali için kullanılan dokumaya elverişli maddeler

  

670300   İnsan saçı, peruk vb. eşya imali için kullanılan dokumaya elverişli maddeler

  

6704       İnsan saçından, hayvan kılı ve dokuma maddelerinden eşya

  



670411   Peruk (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  

670419   Sakal, kaş, kirpik vb. (dokumaya elverişli sentetik maddelerden)

  

670420   İnsan saçı, sakal, kaş, kirpik vb. (insan saçından)

  

670490   Peruk, sakal, kaş, kiprik vs. (diğer maddelerden)

  

M             TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA;

SERAMİK MAMULLERİ; CAM VEYA CAM EŞYA

  

68           Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya

  

6801       Çimentodan, betondan, suni taştan eşyalar  (güçlendirilmiş olsun veya olmasın))

  

680100   Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan)

  

6802       Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan hariç)

  

680210   Karo, küp vb. eşya (suni olarak boyanmış granül ve küçük parçalar)

  

680221   Mermer, traverten ve su mermeri (yontulmuş/kesilmiş)

  

680222   Diğer kalkerli taşlar; yontulmaya elverişli

  

680223   Granit; yontulmaya elverişli

  

680229   Diğer taşlar; yontulmaya elverişli

  

680291   Mermer, traverten ve su mermeri (işlenmiş/yontulmamış)

  

680292   Diğer kalkerli taşlar

  

680293   Granit

  

680299   Diğer taşlar

  

6803       İşlenmiş kayagan taşı, kayagan taşından eşya

  

680300   İşlenmiş kayagan taşı, kayagan taşından eşya

  



6804       Değirmen taşı; bileği taşı, parlatma, bileme taşları

  

680410   Öğütme, ezme/liflere ayıran değirmen taşı ve diğer öğütücü taşlar

  

680421   Bileği çarkı, taşı vb.; aglomere edilmiş sentetik/tabii elmastan

  

680422   Aglomere diğer aşındırıcılardan, seramikten değirmen taşı vb

  

680423   Bileği taşları, matkap uçları, bileği çarkları vb. (tabii taşlardan)

  

680430   El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar

  

6805       Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler

  

680510   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece dokunmuş mensucat olan)

  

680520   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece kağıt/karton olan)

  

680530   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi diğer maddeler olan)

  

6806       Mineral yünler, genleştirilmiş soyutlayıcılar, karışımları

  

680610   Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları (kütük, levha vb. halinde)

  

680620   Genleştirilmiş kil, vermikulit, perlit, köpüklü cüruf vb. mineral madde

  

680690   Soğuk tandiş plakası, mineral madd.ısıyı tecrit edici, sesi tecrit/muhafaza edici karışım

  

6807       Asfalttan/benzeri maddeden eşya

  

680710   Asfalttan/benzeri maddeden eşya (çatı/bina yüzeylerinde kullanılan)

  

680790   Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer)

  

6808       Bitkisel lifden, samandan/ağaç talaşından vb. yapılmış pano levha karo blok vb.

  

680800   Bitkisel lifden, samandan/ağaç talaşından vb. yapılmış pano levha karo blok vb.

  

6809       Alçıdan, alçı esaslı bileşiklerden eşya (levha, pano, karo vb)

  

680911   Levha, karo vb.; alçıdan, yüzü sadece kağıt/kartonla kaplanmış/takviyeli



  

680919   Levha, karo, plaka, pano vb. eşya; alçı ve alçı esaslı bileşiklerden

  

680990   Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya; diğer

  

6810       Çimentodan, betondan, suni taştan eşya

  

681011   İnşaat için bloklar, levhalar (çimento, suni taş, cüruf vb)

  

681019   Karo, döşemelik taşlar, kiremitler vb eşya

  

681091   İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

  

681099   Çimentodan, betondan bordür taşları ve diğer eşya

  

6811       Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan vb den eşya

  

681110   Oluklu levhalar

  

681120   Diğer levha, pano, karo, vb. amyantlı, selülozlu çimentodan

  

681130   Borular ve boru bağlantı parçaları

  

681190   Çimento vb. diğer eşya

  

6812       İşlenmiş amyant, amyant iplik, amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım

  

681250   Amyant esaslı giyim eşyası ve aksesuarı

  

681260   Kağıt, cilt kartonu ve keçe (amyant esaslı)

  

681270   Sıkıştırılmış amyant lif contalar (yaprak/rulo halinde)

  

681290   Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya

  

6813       Esası amyant, mineraller, selüloz olan sürtme eşyası

  

681310   Fren balataları, yastıkları; esası amyant, mineraller-selüloz

  

681390   Esası amyant, mineraller, selüloz olan diğer sürtme eşyası

  



6814       İşlenmiş mika ve mikadan eşya-aglomere veya birleşik

  

681410   Aglomere edilmiş/terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak, şerit vb.

  

681490   İşlenmiş mika ve mikadan eşya

  

6815       Taştan ve diğer minerallerden eşya

  

681510   Grafit/diğer karbondan elektrikli olmayan eşya

  

681520   Turbdan eşya

  

681591   Magnezit, dolomit/kromit içerenler eşyalar

  

681599   Taştan-minerallerden diğer eşya

  

69           Seramik mamulleri

  

6901       Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb

  

690100   Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb

  

6902       Ateşe dayanıklı tuğla, blok, karo, ateşe dayanıklı seramik eşya

  

690210   Ateşe dayanıklı tuğla (mgo, cao/cr2o3 oranı >%50, mg, ca/cr içeren)

  

690220   Ateşe dayanıklı tuğla, blok, karo (alümin, silis-bileşimleri>%50)

  

690290   Ateşe dayanıklı karo, inşaatta kullanılan benzeri seramik eşya

  

6903       Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, pota, fırın, kapsül vb)

  

690310   Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit/karbon vb. karışım oranı = >%50)

  

690320   Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (alümin/silis karışım oranı = >%50)

  

690390   Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (silisli topraklar hariç)

  

6904       İnşaatta kullanılan seramik tuğlalar, döşeme blokları, karolar

  

690410   İnşaat tuğlaları



  

690490   Kaba tuğlalar, putrel üstü tuğla vb. eşya

  

6905       Kiremit, baca şapkaları, baca boruları vb seramik eşya

  

690510   Kiremit

  

690590   Baca şapka, boru, mimari tezyinat, inşaat için diğer seramik eşya

  

6906       Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları

  

690600   Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları

  

6907       Karo, küpler vb. eşya-cilasız/sırsız seramikten

  

690710   Karo, küpler vb. eşya; cilasız/sırsız seramikten (en geniş yüzeyi < 7cm.)

  

690790   Sırsız seramikten döşeme, kaldırım taşları vb

  

6908       Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu

  

690810   Sırlı seramik karo, küpler (en geniş kenarı 7 cm den az)

  

690890   Sırlı seramikten diğer döşeme, kaldırım taşı vb

  

6909       Labaratuvarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan seramikten cihaz ve eşya

  

690911   Labaratuvarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan porsenel, çiniden cihaz ve eşya

  

690912   Mohs skalasına göre sertliği 9/daha fazla olan eşya

  

690919   Kimyasal ve laboratuvar işleride kullanılan cihaz ve eşya; diğer

  

690990   Ticari nakliyat, ambalaj ve ziraat işinde kullanılanlar seramik kaplar vb.

  

6910       Seramik musluk taşları, lavobolar, küvetler, bideler vb

  

691010   Porselen ve çiniden musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb

  

691090   Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb; diğer

  



6911       Porselen ve çiniden sofra, mutfak ve tuvalet eşyası

  

691110   Porselen ve çiniden sofra ve mutfak eşyası

  

691190   Porselen ve çiniden diğer ev eşyası ve tuvalet

  

6912       Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (porselen ve çini hariç)

  

691200   Seramikten sofra, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası (porselen ve çini hariç)

  

6913       Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

691310   Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası (porselen+seramik)

  

691390   Seramikten diğer heykelcikler (süs eşyası)

  

6914       Seramikten diğer eşya

  

691410   Seramikten diğer eşya (porselen+seramik)

  

691490   Seramikten diğer eşya (diğerlerinden)

  

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

  

7002       İşlenmemiş cam bilyeler, çubuklar/borular

  

700210   Bilyeler (işlenmemiş)

  

700220   Cam çubuklar

  

700231   Boru (eritilmiş kuvars/diğer eritilmiş silisten)

  

700232   Boru (ısıya dayanıklı diğer camdan)

  

700239   Diğer cam borular

  

7003       Dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam



  

700312   Kütle halinde boyanmış, ışık sızdırmaz cam levha yaprak

  

700319   Takviye edilmemiş diğer levha, yaprak halde dökme camlar

  

700320   Takviye edilmiş (telli) levha ve yapraklar

  

700330   Dökme cam veya haddeden geçirilmiş profil cam

  

7004       Çekme veya üfleme cam-yaprak halinde

  

700420   Kütle halinde boyanmış, ışık sızdırmayan, kaplanmış cam

  

700490   Çekme/üfleme diğer camlar; yaprak halinde

  

7005       Perdahlanmış cam, levha, yaprak halinde; parlatılmış, cilalanmış

  

700510   Takviye edilmemiş cam; perdalanmış, levha, yaprak, emici katlı

  

700521   Boyanmış, ışık geçirmez, kaplı, parlak, takviyesiz camlar

  

700529   Perdahlanmış, levha, yaprak halinde, takviyesiz diğer camlar

  

700530   Takviye edilmiş (telli) cam

  

7006       Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. cam

  

700600   Dökme, haddeden geçirilmiş, çekme ve üfleme flotal vs. cam

  

7007       Emniyet camları

  

700711   Kara, deniz, hava, uzay araçları için uygun ölçü-şekilde cam

  

700719   Diğer kırılmaz emniyet camları

  

700721   Araçlar için, yapıştırılmış cam yapraklardan emniyet camları

  

700729   Yapıştırılmış cam yapraklardan oluşan diğer emniyet camları

  

7008       Çok katlı yalıtım camları

  



700800   Çok katlı yalıtım camları

  

7009       Cam aynalar

  

700910   Taşıtlar için dikiz aynaları

  

700991   Çerçevesiz cam aynalar

  

700992   Çerçeveli cam aynalar

  

7010       Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, kaplar

  

701010   Serum ampulleri

  

701020   Camdan tıpa, kapak vb. kapama tertibatı

  

701090   Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, kaplar

  

7011       Açık cam zarflar (ampul, tüp) cam paçaları

  

701110   Elektrikli aydınlatıcılar için cam zarflar, parçaları

  

701120   Yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı, katod ışın tüpleri için

  

701190   Diğer açık cam zarflar

  

7012       Vakumlu, izole edici kapların camdan iç gövdeleri

  

701200   Vakumlu, izole edici kapların camdan iç gövdeleri

  

7013       Masa, mutfak, tuvalet, ev tezyinatı vb için cam eşya

  

701310   Cam eşya (sofra, mutfak, tuvalet işleri için, cam seramiğinden)

  

701321   Bardaklar (kurşun kristalden içki )

  

701329   Bardaklar [camdan (cam-seramik hariç) içki için]

  

701331   Cam eşya (kurşun kristalden sofra, mutfak eşyası)

  

701332   Cam eşya (sofra/mutfak işlerinde kullanılan, ısıya dayanıklı)



  

701339   Diğer camdan masa, mutfak eşyası (cam-seramik hariç)

  

701391   Kurşun kristalden diğer cam eşya;masa, mutfak, tuvalet vb için

  

701399   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)

  

7015       Saat camları, gözlük camları, içi oyuk cam küreler ve segmanlar

  

701510   Numaralı gözlük camları

  

701590   Saat, gözlük, numarasız camlar, cam küreler ve segmanlar

  

7016       Camdan kaldırım blokları, tuğla, karo, kiremit, mozaik, köpük cam

  

701610   Mozaik/benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya

  

701690   İnşaat için dökme, kalıp camlar-kaldırım blokları, tuğla, karo

  

7017       Camdan laboratuvar, eczane eşyası, sağlığı koruyucu eşya

  

701710   Eritilmiş kuvars/silisten laboratuvar, eczane eşyası vb

  

701720   Camdan eczane, laboratuvar ve sağlığı koruyucu eşya; ısıya dayanıklı

  

701790   Camdan laboratuvar, eczane ve sağlığı koruyucu eşya; diğer

  

7018       Camdan boncuk, taklit inci, kıymetli taş; suni göz, heykel

  

701810   Cam boncuk, taklit inci-taşlar vb eşya

  

701820   Cam kürecikler (çap < 1mm.)

  

701890   Camdan suni göz, heykel, süs eşyası

  

7019       Cam lifleri, cam yünü ve mamülleri-iplik, dokuma vb

  



701911   Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi < kırpılmış iplikler

  

701912   Cam fitiller

  

701919   Diğer iplikler ve kırpılmış iplikler

  

701931   Cam liflerinden takviye tabakaları

  

701932   Cam tülü

  

701939   Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya

  

701940   Fitilden dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

701951   Diğer dokunmuş mensucat; eni =< 30cm.; cam liflerinden

  

701952   En >30 cm. ağırlık < 250 gr/m2, düz dokunmuş mensucat; cam liflerinden

  

701959   Diğer dokunmuş mensucat; diğer; cam liflerinden

  

701990   Diğer cam lifi, cam yününden mamuller

  

7020       Camdan diğer eşya

  

702000   Camdan diğer eşya

  

N             TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ  VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR,

KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN

MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

  

71           İnci, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni para

  

7101       Tabii inci/kültür incileri

  

710110   Tabii inciler

  

710121   Kültür incileri (işlenmemiş olanlar)

  

710122   Kültür incileri (işlenmiş olanlar)

  

7102       Elmaslar



  

710210   Elmaslar (tasnif edilmemiş olan)

  

710221   Elmaslar (işlenmemiş/basit şekil. kesilmiş, yarılmış/yontulmuş, sanayide kullanılan)

  

710229   Diğer elmaslar (sanayide kullanılan)

  

710231   Elmaslar (işlenmemiş/basit şekilde kesilmiş, yarılmış vb, sanayide kullanılmayan)

  

710239   Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan)

  

7103       Kıymetli, yarı kıymetli taşlar

  

710310   Kıymetli taşlar (elmas hariç) işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş

  

710391   Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş)

  

710399   Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka şekilde işlenmiş

  

7104       Sentetik, yeniden yapılmış kıymetli, yarı kıymetli taşlar

  

710410   Piezo; elektrik kuvarsları

  

710420   Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

710490   Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar

  

7105       Doğal, sentetik kıymetli taşların toz ve pudraları

  

710510   Elmastan toz ve pudraları

  

710590   Diğer tabii/sentetik kıymetli/yarı kıymetli taşların toz ve pudraları

  

7106       Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra halinde)

  

710610   Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) pudra halinde olanlar

  

710691   Gümüş (ham)

  

710692   Gümüş (yarı işlenmiş)

  



7107       Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

710700   Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

7108       Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)

  

710811   Altın (pudra halinde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

710812   Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan)

  

710813   Altın (diğer yarı işlenmiş şekilde)

  

710820   Altın (para yerine kullanılanlar)

  

7109       Altın kaplamalı gümüş ve adi metal (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

710900   Altın kaplamalı gümüş ve adi metal (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

7110       Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum (ham, pudra vb.)

  

711011   Platin (işlenmemiş/pudra halinde)

  

711019   Platin (diğer)

  

711021   Paladyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

711029   Paladyum (diğer)

  

711031   Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

  

711039   Rodyum (diğer)

  

711041   İridyum, osmiyum ve rutenyum (işlenmemiş/pudra halinde olan)

  

711049   İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer)

  

7111       Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

711100   Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

7112       Kıymetli metallerin, kaplamalarının artık ve döküntüleri



  

711230   Kıymetli metal/kıymetli metal bileşiklerini içeren küller

  

711291   Altından olanlar (altın kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

711292   Platinden olanlar (platin kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

711299   Diğer kıymetli metaller (kıymetli metallerle kaplamalıların döküntü, artık vb)

  

7113       Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası

  

711311   Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711319   Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası

  

711320   Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden mücevherci eşyası ve aksamı

  

7114       Kıymetli metaller ve kaplamalarından kuyumcu eşyası

  

711411   Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711419   Diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle kaplı/yaldızlı/değil)

  

711420   Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden kuyumcu eşyası ve aksamı

  

7115       Kıymetli metallerden/kaplamalarından diğer eşya

  

711510   Platinden gözenekli dokuma/ızgara şeklinde katalizörler

  

711590   Kıymetli metallerden/kaplamalarından diğer eşya

  

7116       İncilerden, kıymetli yada yarı kıymetli taşlardan eşya

  

711610   Tabii inci/kültür incilerinden eşya

  

711620   Tabii/yarı kıymetli (doğal, suni, sentetik) taşlardan eşya

  

7117       Taklit mücevherci eşyası

  

711711   Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler

  



711719   Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya

  

711790   Diğer taklit mücevherci eşyası

  

7118       Metal paralar

  

711810   Tedavülde olmayan metal paralar (altın para hariç)

  

711890   Diğer metal para

  

O             ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

  

72           Demir ve çelik

  

7201       Dökme demir (pik) aynalı demir (kütle, blok vb. ilk şekillerde)

  

720110   Alaşımsız dökme demir (fosfor=<%0, 5 ağırlık)

  

720120   Alaşımsız dökme demir (fosfor >%0, 5, ilk şekilerde)

  

720150   Alaşımlı dökme demir; aynalı demir

  

7202       Ferro alyajlar

  

720211   Ferro-manganez

  

720219   Ferro-manganez (diğer)

  

720221   Ferro silisyum (silisyum>%55)

  

720229   Ferro-silisyum (diğer)

  

720230   Ferro-siliko-manganez

  

720241   Ferro krom (C>%4)

  

720249   Ferro krom (diğer)

  

720250   Ferro-siliko-krom

  

720260   Ferro-nikel



  

720270   Ferro-molibden

  

720280   Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten

  

720291   Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum

  

720292   Ferro-vanadyum

  

720293   Ferro-niobyum

  

720299   Diğer fero alyajlar

  

7203       Ağırlık; %99, 94 ü demir olan (parça, pellet, vb.) müstahsallar

  

720310   Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler

  

720390   Diğer sünger görünüşlü demirli ürünler

  

7204       Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri

  

720410   Dökme demir döküntü ve hurdaları

  

720421   Paslanmaz çelik döküntü, hurdaları

  

720429   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları

  

720430   Kalaylı demir/çelik döküntü ve hurdaları

  

720441   Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, eğe talaşları vb.. paket/değil

  

720449   Diğer döküntü ve hurdalar

  

720450   Döküntülerin ergitilmesi ile elde edilen külçeler

  

7205       Granül ve tozlar-dökme demir, aynalı demir, vb. demir-çelikten

  

720510   Granül

  

720521   Tozlar; alaşımlı çelikten

  



720529   Tozlar; dökme, aynalı, demir/çelik

  

7206       İlk şekillerde, külçe halinde demir, alaşımsız çelik

  

720610   Külçeler; demir alaşımsız çelik

  

720690   Diğer ilk şekillerde demir; alaşımsız çelik

  

7207       Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller

  

720711   Demir/alaşımsız çelik (Cu<%0, 25; genişlik<2xkalınlık)

  

720712   Demir/alaşımsız çelik (C<%0, 25, dikdörtgen kesitli)

  

720719   Demir/alaşımsız çelik (C<%0, 25, diğer mamuller)

  

720720   Demir/alaşımsız çelikler (C=>%25

  

7208       Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla

  

720810   Yassı hadde ürünü (geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde, üzeri kabartmalı)

  

720825   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık=>4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720826   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, 3mm. <kalın.<4, 75mm.dekopaja tabi)

  

720827   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak hadde, kalınlık <3mm.dekopaja tabi)

  

720836   Yassı hadde ürünü (rulo, sıcak haddelenmiş, kalınlık>10mm.)

  

720837   Sıcak mamul demir, çelik rulo (4, 75mm.=<kalınlık<10mm.diğer)

  

720838   Sıcak mamul demir, çelik (rulo kalınlık 3-4, 75mm. diğer)

  

720839   Sıcak mamul demir, çelik rulo (kalınlık<3mm. diğer)

  

720840   Sıcak mamul demir, çelik (üzeri kabartmalı)

  

720851   Sıcak mamul demir, çelik (kalınlık <4, 75mm.)

  

720852   Sıcak mamul demir, çelik (4, 75mm.=<kalınlık <10 mm.)



  

720853   Sıcak mamul demir, çelik (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.)

  

720854   Sıcak mamul demir, çelik (kalınlık<3mm.)

  

720890   Sıcak mamul demir, çelik (diğerleri)

  

7209       Demir/çelik yassı mamul, soğuk haddelenmiş kaplanmış (600mm. den geniş)

  

720915   Yassı hadde ürünü (rulo, soğuk hadde, genişlik=>600mm.kalınlık=>3mm.)

  

720916   Demir/çelik soğuk, yassı mamul (rulo; 600mm.<genişlik (1..3mm.)]

  

720917   Demir/çelik soğuk, yassı mamul (rulo; 600mm.<genişlik (0, 5..1mm.)]

  

720918   Demir/çelik soğuk, yassı mamul (rulo; 600mm.<genişlik, kalınlık <3mm.)

  

720925   Yassı hadde ürünü (soğuk hadde, genişlik=>600mm. kalınlık=>3mm.)

  

720926   Demir/çelik soğuk, yassı mamul (600mm.<genişlik (1..3mm.)]

  

720927   Demir/çelik soğuk, yassı mamul (600mm.<genişlik (0, 5..1mm.)]

  

720928   Demir/çelik soğuk, yassı mamul (600mm.<genişlik, kalınlık <3mm.

  

720990   Demir/çelik soğuk hadde mamulü (diğer)

  

7210       Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. den geniş)

  

721011   Kalaylı demir-çelik yassı mamul (kalınlık=>0, 5mm.)

  

721012   Kalaylı demir-çelik yassı mamul (genişlik=>600mm. kalın<0, 5mm.)

  

721020   Kurşunlu demir-çelik yassı mamuller (genişlik=>600mm.)

  

721030   Elektrolitik çinko kaplama demir-çelik (genişlik=>600mm.)

  

721041   Diğer çinkolu demir-çelik;oluklu yassı mamul (en=>600mm.)

  

721049   Diğer çinkolu demir-çelik, diğer (en=>600mm.)

  



721050   Krom, krom oksit kaplı demir-çelik yassı mamulleri

  

721061   Aluminyum-çinko kaplı demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

  

721069   Aluminyum kaplı diğer demir-çelik yassı mamulleri (en=>600mm.)

  

721070   Boyalı, vernikli/plastikle kaplı demir-çelik (en=>600mm.)

  

721090   Diğer demir/çelik yassı mamulleri;kaplı, sıvalı (en=>600mm.)

  

7211       Demir/çelik yassı hadde mamul (600mmden az geniş, kaplamasız)

  

721113   Dört yüzeyi açık/kapalı usul ile haddelenmiş mamul (gen.>150mm. kalınlık=>4mm.kaplamasız)

  

721114   Demir/çelik sıcak hadde (kalın=>4, 75mm. genişlik<600mm.)

  

721119   Demir/çelik sıcak hadde (genişlik<600mm, diğer)

  

721123   Demir/çelik soğuk yassı hadde mamulü (C<%0, 25)

  

721129   Demir/çelik soğuk, yassı hadde mamulü (sadece soğuk haddelenmiş-diğer)

  

721190   Diğer demir/çelik yassı mamulü (genişlik<600mm. kaplanmamış)

  

7212       Demir/çelik yassı hadde mamul (600mm.den az geniş, kaplanmış)

  

721210   Demir/çelik yassı hadde mamul (geniş<600mm. kalaylı)

  

721220   Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama-elektrolitik)

  

721230   Demir/çelik yassı mamul (çinko kaplama, sıvama;en<600mm. diğer)

  

721240   Demir/çelik yassı mamul (boyanmış, cilalanmış/plastik kaplanmış)

  

721250   Demir/çelik yassı mamul (başka usulle kaplı, sıvanmış)

  

721260   Demir/çelik yassı mamuller (plakajlı, 500mm.<genişlik<600mm.)

  

7213       Demir/çelik filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde)

  

721310   Demir/alaşımsız çelik filmaşin (üzerinde çentik şekil bozuk. olan.sıcak hadde)



  

721320   Filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden)

  

721391   Filmaşin (çap<14mm. enine kesiti daire şeklinde)

  

721399   Demir/çelik filmaşin (diğer)

  

7214       Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş)

  

721410   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş)

  

721420   Köşeli çubuklar (çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan)

  

721430   Köşeli çubuklar (otomat çeliğinden)

  

721491   Diğer demir/çelik çubuklar (enine kesiti dörtgen) kare hariç)

  

721499   Diğer demir/çelik çubuklar (diğer)

  

7215       Demir/çelik çubuklar (diğer)

  

721510   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (otomat çeliğinden, işlenmiş)

  

721550   Demir/çelik çubuklar (soğuk şekillenmiş/işlenmiş)

  

721590   Demir/çelik çubuklar (diğer)

  

7216       Demir/alaşımsız çelikten profil

  

721610   U, I/H şeklinde profil (sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, )yükseklik >80mm)

  

721621   L şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721622   T şeklinde profil (sıcak hadde, yükseklik<80mm.)

  

721631   U şeklinde profil demir/çelik (yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)

  

721632   I şeklinde profil (demir-çelik, yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)

  

721633   H şeklinde profil (demir-çelik, yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)

  



721640   L/T  profil demir (çelik; yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş)

  

721650   Diğer demir/çelik profiller (sıcak işlenmiş)

  

721661   Demir/çelik profiller (soğuk işlenmiş-yassı hadde mamulerinden)

  

721669   Diğer profiller (soğuk işli)

  

721691   Demir/çelikten diğer profiller (soğuk işlenmiş yassı hadde mamülerinden)

  

721699   Demir/çelikten diğer profiller (soğuk işlenmiş-diğer)

  

7217       Demir/alaşımsız çelikten teller

  

721710   Demir/alaşımsız çelikten teller (kaplanmış)

  

721720   Demir/alaşımsız çelikten teller (çinko kaplanmış)

  

721730   Demir/alaşımsız çelikten teller (adi metalle kaplanmış)

  

721790   Demir/alaşımsız çelikten teller (diğer maddelerle kaplanmış)

  

7218       Paslanmaz çelik (paslanmaz çelikten yarı mamuller)

  

721810   Paslanmaz çelik (paslanmaz çelikten yarı mamuller külçe/diğer ilk şekillerde)

  

721891   Paslanmaz çelik yarı mamul (enine kesiti dikdörtgen şeklinde)

  

721899   Paslanmaz çelik yarı mamulleri

  

7219       Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü (600mm den geniş)

  

721911   Paslanmaz çelik yassı mamul (sıcak hadde, kalın>10mm, rulo)

  

721912   Paslanmaz çelik yassı mamul (4, 75=<kalın<10mm, sıcak hadde, rulo)

  

721913   Paslanmaz çelik yassı mamul (3=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, rulo)

  

721914   Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<3mm, sıcak hadde, rulo)

  

721921   Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın>10mm, sıcak hadde, düz)



  

721922   Paslanmaz çelik yassı mamul (4, 75=<kalın<10mm, sıcak hadde, düz)

  

721923   Paslanmaz çelik yassı mamul (3mm=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, düz)

  

721924   Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<3mm, sıcak hadde, düz)

  

721931   Paslanmaz çelikten yassı mamul (soğuk haddelenmiş, kalın = >4, 75mm)

  

721932   Paslanmaz çelik yassı mamul (3mm=<kalın<4, 75mm soğuk haddeli)

  

721933   Paslanmaz çelik yassı mamul (1mm<kalın<3mm soğuk haddeli)

  

721934   Paslanmaz çelik yassı mamul (0, 5mm=<kalın<1mm soğuk haddeli)

  

721935   Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<0, 5mm, soğuk haddeli)

  

721990   Paslanmaz çelikten diğer yassı hadde mamulleri

  

7220       Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişlik 600mmden az)

  

722011   Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın=>4, 75mm, sıcak haddeli)

  

722012   Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<4, 75mm, sıcak haddeli, en<600)

  

722020   Paslanmaz çelik yassı mamul (soğuk haddelenmiş, genişlik<600mm)

  

722090   Paslanmaz çelik yassı mamul (diğer, genişlik<600mm)

  

7221       Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde)

  

722100   Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde)

  

7222       Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller

  

722211   Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş, çekilmiş çubuk (enine kesiti daire)

  

722219   Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş, çekilmiş çubuklar (diğer)

  

722220   Paslanmaz çelikten soğuk şekil verilmiş, işlenmiş çubuklar

  



722230   Paslanmaz çelikten diğer çubuk

  

722240   Paslanmaz çelikten profil

  

7223       Paslanmaz çelikten teller

  

722300   Paslanmaz çelikten teller

  

7224       Diğer alaşımlı çelik (ilk şekillerde ve yarı mamulleri)

  

722410   Külçe/diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler

  

722490   Alaşımlı çelikten yarı mamuller

  

7225       Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (genişlik 600mm.den çok)

  

722511   Manyetik [(silikonlu)çelikten yassı hadde mamul.; taneleri yönlendirilmiş, en=>600mm]

  

722519   Manyetik [(silikonlu) çelikler-genişlik=>600mm]

  

722520   Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü (genişlik=>600mm)

  

722530   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamuller (sıcak haddeli (rulo) en=>600mm)

  

722540   Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (düz)

  

722550   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamulü (soğuk haddeli, en=>600mm)

  

722591   Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko kaplanmış (600mm geniş)

  

722592   Alaşımlı çeliklerden başka şekilde çinko kaplanmış (600mm geniş)

  

722599   Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm geniş)

  

7226       Alaşımlı çeliklerden yassı hadde mamulü (genişlik 600mm.den az)

  

722611   Manyetik [(silikonlu) çelikler;genişlik<600mm taneleri yönlendirilmiş]

  

722619   Manyetik [(silikonlu) çelikler;genişlik<600mm]

  

722620   Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü (genişlik<600mm)



  

722691   Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller (genişlik;<600mm.)

  

722692   Alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş yassı mamuller genişlik (<600mm.)

  

722693   Alaşımlı çeliklerden elektrolitik olarak çinko kaplanmış (600mm az)

  

722694   Alaşımlı çeliklerden başka şekilde çinko kaplanmış (600mm az)

  

722699   Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri (600mm az)

  

7227       Diğer alaşımlı çelik filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde)

  

722710   Yüksek hız çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

722720   Siliko manganez çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

722790   Diğer alaşımlı çelik filmaşinler (diğer)

  

7228       Alaşımlı çelikten çubuk, profil, içi boş sondaj çubukları

  

722810   Yüksek hız çeliğinden çubuklar

  

722820   Siliko manganez çeliğinden çubuklar)

  

722830   Alaşımlı çeliklerden diğer sıcak haddeli (çekilmiş çubuklar)

  

722840   Alaşımlı çelik diğer çubuklar (dövülmüş)

  

722850   Alaşımlı çelik çubuklar (sadece soğuk şekil verilmiş-işlenmiş)

  

722860   Alaşımlı çeliklerden diğer çubuklar

  

722870   Alaşımlı çeliklerden profiller

  

722880   Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

  

7229       Alaşımlı çelikten teller

  

722910   Yüksek hız çeliğinden (teller)

  



722920   Siliko manganez çeliğinden (teller)

  

722990   Diğer alaşımlı çelik teller

  

73           Demir veya çelikten eşya

  

7301       Demir/çelik palplanşlar, profiller

  

730110   Demir/çelik palplanşlar

  

730120   Demir/çelikten kaynak yapılmış profiller

  

7302       Demir/çelikten demiryolu malzemesi

  

730210   Demir/çelik raylar

  

730230   Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları

  

730240   Demir/çelikten cebireler ve seletler

  

730290   Demir/çelikten diğer demiryolu malzemesi

  

7303       Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller

  

730300   Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller

  

7304       Demir/çelikten (dökme hariç)dikişsiz tüp, boru, içi boş profil

  

730410   Gaz/petrol boru hattı için borular, tüpler

  

730421   Sondaj boruları (drill pipe)

  

730429   Gaz/petrol sondajları için mahfaza boruları

  

730431   Demir/çelikten soğuk çekilmiş/haddelenmiş borular

  

730439   Demir/çelikten diğer boru (kesiti daire şeklinde)

  

730441   Paslanmaz çelikten yuvarlak kesitli boru;soğuk hadde/çekme

  

730449   Paslanmaz çelikten, yuvarlak kesitli borular-diğer



  

730451   Alaşımlı çelikten yuvarlak kesitli boru; soğuk çekilmiş

  

730459   Alaşımlı çelikten yuvarlak kesitli diğer borular

  

730490   Demir/çelikten diğer dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller

  

7305       Demir/çelikten diğer tüp ve borular-kaynaklı vb.-çapı>406, 4mm

  

730511   Demir/çelikten uzunlamasına ark kaynağı yapılmış ince, kalın boru.-gaz/petrol hattı

  

730512   Demir/çelikten uzunlamasına dikişli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

730519   Demir/çelikten diğer dikişli, perçinli ince, kalın borular-gaz/petrol hattı için

  

730520   Demir/çelik gaz/petrol sondajı mahfaza boru;uzunlama.dikişli

  

730531   Demir/çelikten uzunlamasına dikişli borular

  

730539   Demir/çelikten diğer dikişli borular

  

730590   Demir/çelikten diğer ince, kalın boru. (dikişli/perçinli)

  

7306       Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller

  

730610   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan türde tüp-borular

  

730620   Demir/çelikten gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları

  

730630   Diğer demir/çelik, yuvarlak kesitli, dikişli tüp-borular

  

730640   Paslanmaz çelikten enine kesiti yuvarlak, dikişli tüp, borular

  

730650   Alaşımlı çelikten daire kesitli, dikişli tüp, borular

  

730660   Demir/çelikten dikişli, kesiti yuvarlak olamayan tüp, boru

  

730690   Demir/çelikten diğer ince ve kalın boru, içi boş profiller

  

7307       Demir/çelikten boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon)

  



730711   Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları

  

730719   Dövülebilen dökme demirden diğer boru bağlantı parçaları

  

730721   Paslanmaz çelikten flanşlar

  

730722   Paslanmaz çelikten dişli dirsekler, kavisler-manşonlar

  

730723   Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için bağlantı parçaları

  

730729   Paslanmaz çelikten diğer boru bağlantı parçaları

  

730791   Demir/çelikten diğer flanşlar

  

730792   Demir/çelikten diğer dişli dirsek, kavis-manşonlar

  

730793   Demir/çelikten uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları

  

730799   Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları

  

7308       Demir/çelikten inşaat ve aksamı

  

730810   Demir/çelikten köprüler ve köprü aksamı

  

730820   Demir/çelikten kuleler ve pilonlar

  

730830   Demir/çelikten kapı, pencere vb. çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşik.

  

730840   Demir/çelik iskeleler, payandalar-tertibat

  

730890   Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı

  

7309       Demir/çelik depolar, sarnıçlar, küvler (hacim>300lt)

  

730900   Demir/çelik depolar, sarnıçlar, küvler (hacim>300lt)

  

7310       Demir-çelik tanklar, varil, fıçı, kutular (hacmi <300lt)

  

731010   Demir/çelik tank, varil, fıçı, kutu (50lt=<hacim<300lt)

  

731021   Demir/çelik kutular-hacmi<50 lt, lehimle vb. kapatılacak



  

731029   Demir/çelikten diğer kaplar-hacım<50lt

  

7311       Demir/çelikten sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için kaplar

  

731100   Demir/çelikten sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için kaplar

  

7312       Demir-çelik tellerden örme halat, kablo, örme hantlar

  

731210   Demir/çelik tellerden örme halat-kablolar

  

731290   Demir/çelik tellerden örme halatlar vb.

  

7313       Demir/çelikten dikenli teller; çit yapmada kullanılacak türde çember/yalın kat düz tel

  

731300   Demir/çelikten dikenli teller; çit yapmada kullanılacak türde çember/yalın kat düz tel

  

7314       Demir-çelik tellerden örme mensucat, ızgara, ağ, kafeslikler vb.

  

731412   Makineler için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar

  

731413   Demir/çelikten makineler için diğer sonsuz bandlar

  

731414   Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat

  

731419   Demir/çelikten diğer dokunmuş mensucat (metal mensucat)

  

731420   Demir/çelikten ızgara, ağ ve kafeslik (kesişme noktaları kaynak yapılmış)

  

731431   Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; çinko ile kaplı, kesişme noktaları kaynaklı

  

731439   Demir/çelikten ızgara, ağ, kafeslikler; diğer, kesişme noktaları kaynaklı

  

731441   Çinko kaplamalı, ızgara, ağ, kafeslikler (diğer şekillerde)

  

731442   Demir/çelik telle plastik maddelerle kaplanmış ızgara, ağ, kafes

  

731449   Demir/çelikten ağ ve ızgaralar, diğer

  

731450   Demir/çelikten metal depluvayye

  



7315       Demir-çelik zincirler-aksam ve parçaları

  

731511   Demir/çelikten makaralı zincirler

  

731512   Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler

  

731519   Demir/çelikten zincir aksamı

  

731520   Demir/çelikten patinaj zincirleri

  

731581   Demir/çelikten destekli halkalı zincirler

  

731582   Demir/çelikten kaynaklı halkalı zincirler

  

731589   Demir/çelikten diğer zincirler

  

731590   Demir/çelikten diğer zincir ve aksamı

  

7316       Demir/çelikten çapalar, filika demirleri vb. aksamları

  

731600   Demir/çelikten çapalar, filika demirleri vb. aksamları

  

7317       Demir/çelik çiviler, pünezler vb.

  

731700   Demir/çelik çiviler, pünezler vb.

  

7318       Demir/çelikten cıvata, somun, tavan halkası, vida, perçin, pim vb.

  

731811   Demir/çelikten tirfonlar (diş açılmış)

  

731812   Demir/çelikten ağaç vidaları, diş açılmış

  

731813   Demir/çelikten çengelli ve halkalı vidalar (diş açılmış)

  

731814   Demir/çelikten ototaradöz vidalar; diş açılmış

  

731815   Demir/çelikten diğer vida-cıvatalar-somun, rondela olabilir

  

731816   Demir/çelikten somunlar; diş açılmış

  

731819   Demir/çelikten diğer vida, cıvatalar vb (somunlu/rondelalı/değil) (diş açılmış)



  

731821   Demir/çelikten yaylanmayı sağlayıcı ve diğer sıkıştırma rondelaları; diş açılmamış

  

731822   Demir/çelikten diğer rondelalar; diş açılmamış

  

731823   Demir/çelikten perçin çivileri; diş açılmamış

  

731824   Demir/çelikten pimler, kamalar; diş açılmamış

  

731829   Demir/çelikten vida benzeri diğer eşya; diş açılmamış

  

7319       Demir/çelikten elle kullanılan dikiş iğnesi, örgü şişi, tığ vb.

  

731910   Demir/çelikten dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi

  

731920   Demir/çelikten çengelli iğneler

  

731930   Demir/çelikten diğer iğneler

  

731990   Demir/çelikten çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları vb. eşya

  

7320       Demir-çelik yaylar, yay yaprakları

  

732010   Demir/çelikten yaprak yaylar vb. yaprakları

  

732020   Demir/çelikten helezoni yaylar

  

732090   Demir/çelikten diğer yaylar

  

7321       Demir-çelik soba, ocak, ızgara, ocak, mangal vb. ev eşyası

  

732111   Demir/çelikten yemek pişirme cihazları (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

  

732112   Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; sıvı yakıtlı

  

732113   Demir/çelikten yemek pişirme cihazları; katı yakıtlı

  

732181   Demir/çelikten diğer cihazlar (gaz yakıtlı/hem gaz hem diğer yakıtlı)

  

732182   Demir/çelikten diğer cihazlar; sıvı yakıtlı

  



732183   Demir/çelikten diğer cihazlar; katı yakıtlı

  

732190   Demir/çelikten soba vb, ev işleri için benzer cihaz aksam ve parçaları

  

7322       Isıtması elektrikle olmayan demir-çelik radyatör, jeneratörler

  

732211   Dökme demirden radyatör, aksam ve parçaları

  

732219   Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları

  

732290   Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-parça.

  

7323       Demir/çelikten ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı

  

732310   Demir/çelikten yün, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb

  

732391   Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmamış)

  

732392   Dökme demirden ev işlerinde kullanılan eşya (emaye yapılmış)

  

732393   Paslanmaz çelikten, ev işlerinde kullanılan eşya

  

732394   Demir/çelikten (dökme hariç)ev işlerinde kullanılan emaye eşya

  

732399   Demir/çelikten ev işlerinde kullanılan diğer eşya

  

7324       Demir/çelikten sağlığı koruyucu eşya, tuvalet eşyası ve aksamı

  

732410   Paslanmaz çelikten eviye-lavabolar

  

732421   Küvetler; dökme demirden

  

732429   Küvetler; diğer

  

732490   Demir/çelikten sağlığı koruyucu ve tuvalet eşyasının aksamı

  

7325       Demir/çelikten diğer döküm eşyası

  

732510   Dövülmeyen dökme demirden eşya

  

732591   Demir/çelikten öğütücü bilyeler ve öğütmeye mahsus benzeri eşya



  

732599   Demir/çelikten döküm yoluyla üretilen diğer eşya

  

7326       Demir/çelikten diğer eşya

  

732611   Dövülü/kalıpta basılı, işlem görmemiş demir/çelikten öğütücü bilye, öğütme eşyası

  

732619   Dövülmüş, kalıplanmış diğer demir çelik eşya

  

732620   Demir/çelik tellerden eşya

  

732690   Demir/çelikten diğer eşya

  

74           Bakır ve bakırdan eşya

  

7401       Bakır matları-çöktürülmüş bakır

  

740110   Bakır matları

  

740120   Çöktürülmüş bakır (tersip bakır)

  

7402       Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları

  

740200   Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları

  

7403       Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları

  

740311   Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları

  

740312   Rafine bakır; tel çubukları

  

740313   Rafine bakır; kütükler

  

740319   Rafine bakır; diğerleri

  

740321   Bakır alaşımları; bakır; çinko esaslı

  

740322   Bakır alaşımları; bakır; kalay esaslı

  

740323   Bakır; nikel esaslı (kupro; nikel)/bakır; nikel; çinko esaslı alaşım (nikel gümüşleri)

  



740329   Bakır alaşımları; diğer bakır alaşımlar (74.05'de ki ön alaşımlar hariç)

  

7404       Bakır hurda ve döküntüler

  

740400   Bakır hurda ve döküntüler

  

7405       Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)

  

740500   Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)

  

7406       Bakırdan tozlar; ince pullar

  

740610   Bakırdan pul bünyeli olmayan bakır tozları

  

740620   Bakırdan pul bünyeli tozlar; ince pullar

  

7407       Bakır çubuk ve profiller

  

740710   Rafine edilmiş bakırdan profil ve çubuklar

  

740721   Bakır; çinko esaslı alaşımlardan çubuk ve profiller

  

740722   Bakır+nikel ve bakır+nikel+çinko esaslı alaşımlardan çubuk ve profil

  

740729   Diğer bakır alaşımlarından içi boş profil ve çubuklar

  

7408       Bakır teller

  

740811   Rafine edilmiş bakırdan tel; enine kesit >6 mm

  

740819   Rafine edilmiş bakırdan diğer teller

  

740821   Bakır; çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) teller

  

740822   Bakır; nikel esaslı (kupro; nikel)/bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan teller

  

740829   Diğer bakır alaşımlarından olan teller

  

7409       Bakır levha, plaka ve şeritler (kalınlığı >0, 15 mm)

  

740911   Rafine edilmiş bakırdan rulo halinde sac, profil, levha, şerit vs.



  

740919   Rafine edilmiş bakırdan diğer şekillerde sac, profil, levha, şerit vs.

  

740921   Bakır; çinko esaslı alaşımlardan (pirinç) şerit, levha, yaprak, saclar; rulo

  

740929   Bakır; çinko esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde

  

740931   Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-rulo halinde

  

740939   Bakır; kalay esaslı alaşımlardan şerit, levha, yaprak, saclar-diğer hallerde

  

740940   Bakır+nikel, bakır+nikel+çinko alaşımı levha, plaka, şeritler

  

740990   Diğer bakır alaşımlarından sac, levha, yaprak, şeritler

  

7410       Bakırdan ince yaprak ve şeritler-kalınlık<0, 15mm

  

741011   Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak, şeritler; mesnetsiz

  

741012   Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetsiz

  

741021   Rafine edilmiş bakırdan ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

741022   Bakır alaşımlarından ince yaprak ve şeritler; mesnetli

  

7411       Bakırdan ince ve kalın borular

  

741110   Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru

  

741121   Bakır+çinko alaşımdan ince ve kalın borular

  

741122   Bakır; nikel/bakır; nikel; çinko esaslı alaşımlardan ince, kalın borular

  

741129   Diğer bakır alaşımlarından ince ve kalın borular

  

7412       Bakır boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon gibi)

  

741210   Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb)

  

741220   Bakır alaşımlarından ince, kalın boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek vb)

  



7413       Bakırdan ince, kalın, örme vb. halatlar (elektrik-izole hariç)

  

741300   Bakırdan ince, kalın, örme vb. halatlar (elektrik-izole hariç)

  

7414       Bakır tellerden mensucat, örgü, kafeslik; metal depluvayye

  

741420   Bakır tellerden mensucat (sonsuz/devamlı mensucat dahil)

  

741490   Bakırdan metal ızgara, kafeslik depluvayye vs.

  

7415       Bakırdan çiviler, raptiyeler, cıvata, somun, vidalar, pim, rondela vb.

  

741510   Bakırdan büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler vb eşya

  

741521   Bakırdan rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) diş açılmamış

  

741529   Bakırdan cıvata, perçin, somunlar, çengelli vidalar, pimler, kamalar (diş açılmamış)

  

741533   Bakırdan vida, cıvata ve somunlar (diş açılmış)

  

741539   Bakırdan diğer eşya (diş açılmış)

  

7416       Bakır yaylar

  

741600   Bakır yaylar

  

7417       Bakırdan; ev işlerinde kullanılan, elektrikli olmayan pişirme/ısıtma cihaz ve aksamı

  

741700   Bakırdan; ev işlerinde kullanılan, elektrikli olmayan pişirme/ısıtma cihaz ve aksamı

  

7418       Bakırdan ev işleri için eşya, sağlığı koruyucu eşya vb. aksamı

  

741811   Bakırdan temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler vb.

  

741819   Bakırdan ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı

  

741820   Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

7419       Bakırda diğer eşya

  

741910   Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı



  

741991   Akıtılmış, öğütülmüş, kalıplanmış, dövülmüş bakır eşya

  

741999   Bakırdan döküm, preslenmiş, dövülmüş diğer eşya

  

75           Nikel ve nikelden eşya

  

7501       Nikel matları, nikel oksit sinterleri, nikel ara ürünleri

  

750110   Nikel matları

  

750120   Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri

  

7502       İşlenmemiş nikel

  

750210   Alaşımsız işlenmemiş nikel

  

750220   Alaşımlı işlenmemiş nikel

  

7503       Nikel döküntü ve hurdaları

  

750300   Nikel döküntü ve hurdaları

  

7504       Nikel tozu ve nikelden ince pullar

  

750400   Nikel tozu ve nikelden ince pullar

  

7505       Nikel çubuklar, profiller, teller

  

750511   Alaşımsız nikelden çubuk ve profil

  

750512   Nikel alaşımlarından çubuk ve profil

  

750521   Alaşımsız nikelden olan teller

  

750522   Nikel alaşımlarından olan teller

  

7506       Nikel plakalar, levhalar, şeritler ve yapraklar

  

750610   Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak

  



750620   Nikel alaşımlarından sac, levha, şerit ve yaprak

  

7507       Nikel borular ve boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek)

  

750711   Alaşımsız nikelden ince ve kalın borular

  

750712   Nikel alaşımlarından ince ve kalın borular

  

750720   Nikelden boru bağlantı parçaları

  

7508       Nikelden diğer eşya

  

750810   Nikel tellerden metalik mensucat, ızgara, ağ ve kafesler

  

750890   Nikelden diğer eşya

  

76           Aluminyum ve aluminyum eşya

  

7601       İşlenmemiş Aluminyum

  

760110   İşlenmemiş alaşımsız aluminyum

  

760120   İşlenmemiş aluminyum alaşımları

  

7602       Aluminyum döküntü ve hurdaları

  

760200   Aluminyum döküntü ve hurdaları

  

7603       Aluminyum tozları ve ince pulları

  

760310   Aluminyumdan pul bünyeli olmayan tozlar

  

760320   Aluminyumdan pul bünyeli tozlar ve ince pullar

  

7604       Aluminyum çubuk ve profiller

  

760410   Alaşımsız aluminyumdan çubuk ve profiller

  

760421   Aluminyum alaşımlarından içi boş profiller

  

760429   Aluminyum alaşımlarından diğer çubuk ve profiller



  

7605       Aluminyum teller

  

760511   Alaşımsız aluminyumdan teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm.+)

  

760519   Alaşımsız aluminyumdan diğer teller

  

760521   Aluminyum alaşımlarından teller (enine kesitinin en geniş yeri 7mm. +)

  

760529   Aluminyum alaşımlarından diğer teller

  

7606       Aluminyum sac, levha ve şeritler, kalınlık>0, 2mm

  

760611   Alaşımsız aluminyum plaka, levha;dikdörtgen, kalınlık>0, 2mm

  

760612   Aluminyum alaşımından plaka, levha; dikdörtgen, kalınlık>0, 2mm

  

760691   Alaşımsız aluminyumdan diğer sac, şerit ve levhalar

  

760692   Aluminyum alaşımlarından diğer sac, şerit ve levhalar

  

7607       Aluminyumdan yaprak ve şeritler-kalınlık<0, 2mm

  

760711   Aluminyumdan yaprak ve şeritler-mesnetsiz kalınlık<0, 2mm. haddelenmiş

  

760719   Aluminyumdan yaprak ve şeritler-mesnetsiz kalınlık<0, 2mm. diğer

  

760720   Aluminyumdan ince yaprak-şeritler; mesnetli, kalınlık<0, 2 mm

  

7608       Aluminyumdan ince ve kalın borular

  

760810   Alaşımsız aluminyumdan ince ve kalın borular

  

760820   Aluminyum alaşımlarından ince ve kalın borular

  

7609       Aluminyum boru bağlantı parçaları

  

760900   Aluminyum boru bağlantı parçaları

  

7610       Aluminyum inşaat ve aksamı

  



761010   Aluminyumdan kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları ve kapı eşikleri

  

761090   Aluminyumdan diğer inşaat ve aksamı-köprü, kule, pilon, çatı, saç, boru vb.

  

7611       Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar; hacim >300 lt

  

761100   Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar; hacim >300 lt

  

7612       Aluminyum fıçı, varil, bidon, kutu vb. kaplar-hacmi<300lt

  

761210   Aluminyumdan tüp şeklinde esnek kaplar-hacmi<300lt

  

761290   Aluminyumdan diğer şekillerde kaplar-hacmi<300lt

  

7613       Sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

  

761300   Sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

  

7614       Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (izole hariç

  

761410   Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (çelik gözlü olanlar)

  

761490   Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb. (diğer şekillerde olanlar)

  

7615       Aluminyumdan evde kullanılan; sağlığı koruyucu eşya vb. aksamı

  

761511   Aluminyumdan süngerler, temizlik/parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldiven vb

  

761519   Aluminyumdan diğer sofra ve mutfak eşyası

  

761520   Aluminyumdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

7616       Aluminyumdan diğer eşya

  

761610   Aluminyum pim, kama pimi, perçin, çivi, cıvata, çengelli vida vb. eşya

  

761691   Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler

  

761699   Aluminyumdan diğer eşya

  

78           Kurşun ve kurşundan eşya



  

7801       İşlenmemiş kurşun

  

780110   Rafine edilmiş kurşun

  

780191   Ağırlıkça antimuan oranı diğer elementlerden çok olan kurşun

  

780199   Diğer değerli element içeren işlenmemiş kurşun

  

7802       Kurşun döküntü ve hurdaları

  

780200   Kurşun döküntü ve hurdaları

  

7803       Kurşun çubuklar, profiller ve teller

  

780300   Kurşun çubuklar, profiller ve teller

  

7804       Kurşun sac, levhalar, şeritler, yaprak ve tozlar, ince pullar

  

780411   Kurşun sac, yaprak ve şerit (mesnetleri hariç kalınlık < 0, 2 mm)

  

780419   Kurşun sac, yaprak ve şerit (diğer şekillerde)

  

780420   Kurşun tozları ve ince pullar

  

7805       Kurşundan ince, kalın borular vb. bağlantı parçaları

  

780500   Kurşundan ince, kalın borular vb. bağlantı parçaları

  

7806       Kurşundan diğer eşya

  

780600   Kurşundan diğer eşya

  

79           Çinko ve çinkodan eşya

  

7901       İşlenmemiş çinko

  

790111   Alaşımsız çinko;çinko=>%99, 99

  

790112   Alaşımsız çinko;çinko<%99, 99

  



790120   Çinko alaşımları

  

7902       Çinko döküntü ve hurdaları

  

790200   Çinko döküntü ve hurdaları

  

7903       Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar

  

790310   Çinkodan ince tozlar

  

790390   Çinkodan ince pul ve tozlar

  

7904       Çinko çubuklar, profiller ve teller

  

790400   Çinko çubuklar, profiller ve teller

  

7905       Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler

  

790500   Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler

  

7906       Çinkodan ince, kalın borular vb. boru bağlantı parçaları

  

790600   Çinkodan ince, kalın borular vb. boru bağlantı parçaları

  

7907       Çinkodan diğer eşya

  

790700   Çinkodan diğer eşya

  

80           Kalay ve kalay mamulleri

  

8001       İşlenmemiş kalay

  

800110   Kalay; alaşımsız

  

800120   Kalay alaşımları

  

8002       Kalay döküntü ve hurdaları

  

800200   Kalay döküntü ve hurdaları

  

8003       Kalaydan çubuklar, profiller ve teller



  

800300   Kalaydan çubuklar, profiller ve teller

  

8004       Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0, 2 mm yi geçenler)

  

800400   Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0, 2 mm yi geçenler)

  

8005       Kalaydan ince yaprak, pul, toz ve şeritler; kalınlık<0, 2mm.

  

800500   Kalaydan ince yaprak, pul, toz ve şeritler; kalınlık<0, 2mm.

  

8006       Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları

  

800600   Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları

  

8007       Kalaydan diğer eşya

  

800700   Kalaydan diğer eşya

  

81           Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya

  

8101       Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya

  

810110   Tungsten tozları

  

810194   İşlenmemiş tungsten (sinterleme yoluyla elde edilen çubukıar dahil)

  

810195   Tungsten çubuk (sinterleme ile elde edilen hariç) profil, sac, şerit, yaprak

  

810196   Tungsten teller

  

810197   Tungstenden döküntü ve hurdalar

  

810199   Tungstenden diğer eşya

  

8102       Molibden ve molibdenden eşya

  

810210   Molibdenden tozlar

  

810294   İşlenmemiş molibden (sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar)

  



810295   Molibdenden çubuk (sinterleme ile elde edilen hariç) profil, sac, şerit, yaprak

  

810296   Molibdenden teller

  

810297   Molibdenden döküntü ve hurdalar

  

810299   Molibdenden diğer eşya

  

8103       Tantal ve tantaldan eşya

  

810320   İşlenmemiş tantal (sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar) tozlar

  

810330   Tantal döküntü ve hurdalar

  

810390   Tantaldan diğer eşya

  

8104       Magnezyum, magnezyumdan eşya

  

810411   İşlenmemiş magnezyum; magnezyum=>%99, 8

  

810419   İşlenmemiş diğer magnezyum

  

810420   Magnezyum döküntü ve hurdaları

  

810430   Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar

  

810490   Magnezyumdan çubuk, profil vs. diğer eşya

  

8105       Kobalt matları, kobalt metalurjisi ürünleri, kobalttan eşya

  

810520   Kobalt matları ve diğer ara ürünü, işlenmemiş kobalt, tozları

  

810530   Kobalt döküntü ve hurdaları

  

810590   Diğer kobalttan eşya

  

8106       Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü, hurda dahil)

  

810600   Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü, hurda dahil)

  

8107       Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya



  

810720   İşlenmemiş kadmiyum ve tozları

  

810730   Kadmiyum döküntü ve hurdaları

  

810790   Kadmiyumdan diğer eşya

  

8108       Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü, hurda dahil)

  

810820   İşlenmemiş titanyum ve tozları

  

810830   Titanyum döküntü ve hurdaları

  

810890   Titanyumdan diğer eşya

  

8109       Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya

  

810920   İşlenmemiş zirkonyum ve tozlar

  

810930   Zirkonyum döküntü ve hurdaları

  

810990   Zirkonyumdan diğer eşya

  

8110       Antimuan ve antimuandan eşya

  

811010   İşlenmemiş antimon ve tozları

  

811020   Antimon döküntü ve hurdaları

  

811090   Antimondan diğer eşya

  

8111       Manganez ve manganezden eşya

  

811100   Manganez ve manganezden eşya

  

8112       Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum, indiyum vb.

  

811212   İşlenmemiş berilyum ve tozları

  

811213   Berilyun döküntü ve hurdaları

  



811219   Berilyumdan diğer eşya

  

811221   İşlenmemiş krom ve tozları

  

811222   Krom döküntü ve hurdaları

  

811229   Kromdan diğer eşya

  

811230   Germanyum-işlenmemiş, döküntü, hurda ve tozları

  

811240   Vanadyum-işlenmemiş, döküntü, hurda ve tozları

  

811251   İşlenmemiş talyum ve tozları

  

811252   Talyum döküntü ve hurdaları

  

811259   Talyumdan diğer eşya

  

811292   İşlenmemiş galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, renyum eşya

  

811299   Galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, renyumdan eşya

  

8113       Sermetler, sermetlerden eşya

  

811300   Sermetler, sermetlerden eşya

  

82           Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları

  

8201       Tarımda, ormancılıkta, bahçecilikte kullanılan el aletleri

  

820110   Beller ve kürekler

  

820120   Yabalar

  

820130   Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı

  

820140   Baltalar, bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri

  

820150   Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve makaslar

  

820160   Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar



  

820190   Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri

  

8202       El testereleri ve testere ağızları

  

820210   El testereleri

  

820220   Şerit halinde testere ağızları

  

820231   İş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları

  

820239   İş gören kısmı diğer maddelerden olan dairevi testere ağızları

  

820240   Zincir halinde olan testere ağızları

  

820291   Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

  

820299   Metal işlemeye mahsus olanlar-iş gören kısmı çelikten

  

8203       Eğe, törpü, pens, kerpeten, cımbız, boru, cıvata vb. kesiciler

  

820310   Eğeler, törpüler vb. aletler

  

820320   Pensler, kerpetenler, cımbızlar vb. aletler

  

820330   Tenekeci makasları vb. aletler

  

820340   Boru kesiciler, cıvata kesiciler, zımbalar vb. aletler

  

8204       Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları, lokma anahtarlar

  

820411   Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; sabit ağızlı

  

820412   Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları; ayarlanabilir ağızlı

  

820420   Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri

  

8205       Camcı elması, kaynak lambası, mengene, örs, tornavida vb.

  

820510   Delme, diş/yiv açma aletleri

  



820520   Çekiçler ve balyozlar

  

820530   Rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemek için kesici aletler

  

820540   Tornavidalar

  

820551   Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri

  

820559   Diğer el aletleri

  

820560   Kaynak lambaları

  

820570   Mengeneler, vida mengeneleri vb.

  

820580   Örsler; portatif demirci ocakları; el ile/pedalla işleyen çatkıları

  

820590   Takım halinde el aletleri

  

8206       Testere, mengene vb. el aletlerinden oluşturulan alet takımları

  

820600   Testere, mengene vb. el aletlerinden oluşturulan alet takımları

  

8207       El aletlerinin, makineli aletlerin değişebilir parçaları

  

820713   İş gören kısımları sermetlerden kaya delme/sondaj aletleri

  

820719   İş gören kısımları diğer maddelerden kaya delme/sondaj aletleri

  

820720   Metallerin çekilmesi, ekstrüzyonu için hadde ağzı-elmastan

  

820730   Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımba ile delme aletleri

  

820740   Vida dişi/yiv açmaya mahsus aletlerin değişebilir kısmı

  

820750   Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç

  

820760   Raybalama/delik işleme, genişletme aletleri

  

820770   Frezeleme aletleri

  

820780   Tornalama aletleri



  

820790   El aletleri-makineli aletler;değişebilen aletleri, diğer

  

8208       Makineler, mekanik cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar

  

820810   Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820820   Ağaç işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

  

820830   Gıda sanayinde kullanılan makine-cihazların ağızları

  

820840   Ziraatte, bahçıvanlıkta/ormancılıkta kullanılan makinelere mahsus olanlar

  

820890   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)

  

8210       Yiyecek/içecek hazırlamada kullanılan elle işleyen mekanik cihazlar (ağırlık;10 kg./az)

  

821000   Yiyecek/içecek hazırlamada kullanılan elle işleyen mekanik cihazlar (ağırlık;10 kg./az)

  

8211       Kesici ağazlı bıçaklar

  

821110   Takım halinde bıçaklar; makinelere mahsus olanlar hariç

  

821191   Sabit ağızlı sofra bıçakları

  

821192   Sabit ağızlı diğer bıçaklar

  

821193   Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar

  

821194   Bıçak ağızları

  

821195   Adi metallerden saplar

  

8212       Usturalar, traş makineleri, traş bıçakları (şerit-taslak dahil)

  

821210   Usturalar, traş makineleri

  



821220   Traş makinelerinin bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil)

  

821290   Ustura, traş makineleri ve traş bıçaklarının diğer aksam ve parçaları

  

8213       Makaslar, terzi makasları vb. makaslar vb. ağızları

  

821300   Makaslar, terzi makasları vb. makaslar vb. ağızları

  

8214       Diğer bırakçı eşyası, manikür, pedikür takım ve aletleri

  

821410   Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalem traşlar

  

821420   Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

  

821490   Diğer bıçakçı eşyası (saç kesme, hayvan kırkma, kasap aletleri)

  

8215       Sofra ve mutfak eşyası

  

821510   Takım halinde mutfak ve sofra eşyası; en az biri gümüş veya altın kaplı

  

821520   Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden takım halinde

  

821591   Mutfak/sofra eşyası; kıymetli metallerle kaplanmış

  

821599   Mutfak/sofra eşyası; diğer maddelerden

  

83           Adi metallerden çeşitli eşya

  

8301       Adi metallerden kilitler, sürgüler, kilidi olan fermuarlar vb.

  

830110   Asma kilitler

  

830120   Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler

  

830130   Mobilyalar için kullanılan türden kilitler

  

830140   Diğer kilitler, sürgüler

  

830150   Kilidi olan, mesnetli/mesnetsiz fermuarlar

  

830160   Kilit, sürgü, anahtar vb.nin aksam ve parçaları



  

830170   Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar

  

8302       Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya

  

830210   Menteşeler

  

830220   Masa, karyola vs. ayaklarına takılan küçük tekerlekler

  

830230   Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830241   Binalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830242   Mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830249   Diğer donanım, tertibat vb. eşya

  

830250   Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

  

830260   Otomatik kapı kapayıcıları

  

8303       Adi metallerden kasalar, emniyetli çekmece, kutu vb. eşya

  

830300   Adi metallerden kasalar, emniyetli çekmece, kutu vb. eşya

  

8304       Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları vs.

  

830400   Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları vs.

  

8305       Adi metalden dosya, klasör, cilt için mekanizmalar, zımba teli

  

830510   Dosya, klasör ve ciltler için kağıt takılabilen mekanizmalar

  

830520   Şerit halinde zımba telleri

  

830590   Kağıt raptiyeleri, kağıt köşebentleri vb. büro eşyası

  

8306       Adi metalden elektrikli olmayan zil, çan, heykelcik, süs eşyası

  

830610   Adi metallerden, çanlar, gonglar vb.

  



830621   Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

830629   Diğer heykelcikler-süs eşyası;adi metallerden

  

830630   Adi metallerden fotoğraf, resim vb. için çerçeveler; aynalar

  

8307       Adi metalden eğilip bükülebilen borular

  

830710   Demir/çelikten eğilip bükülebilen borular

  

830790   Diğer adi metallerden eğilip bükülebilen borular

  

8308       Adi metallerden fermuar, toka, kopça, kapsül, perçin, boncuk, pul

  

830810   Kopçalar, çengelli kopçalar ve bağ deliği kapsülleri

  

830820   Adi metallerden boru şeklinde/yarık saplı perçinler

  

830890   Adi metallerden giyim eşyası, ayakkabı, el çantası vb. için diğer teferruat

  

8309       Adi metalden tıpa, kapak, kapsül, mühür kurşunları vb.

  

830910   Adi metallerden dişli tıpalar

  

830990   Adi metalden mühür kurşunu, yırtılabilen kapsüller, kapaklar

  

8310       Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, rakamlar, harfler vb.

  

831000   Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, rakamlar, harfler vb.

  

8311       Adi metallerden tel, çubuk, ince boru, levha, elektrot vb. eşya

  

831110   Elektrikli ark kaynağı yapmak için demir/çelikten adi metal kaplı elektrotlar

  

831120   Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

  

831130   Lehim/kaynak için adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller

  

831190   Adi metallerden diğer mamuller, lehim ve kaynak malzemeleri

  

P             MAKİNALAR  VE MEKANİK CİHAZLAR;  ELEKTRİK MALZEMELERİ;  BUNLARIN

AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE



MAHSUS CİHAZLAR,  TELEVİZYON  GÖRÜNTÜ  VE   SES  KAYDEDİCİLERİ  

  

84           Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar

  

8401       Nükleer reaktörler, kartuşları-yanıcı elemanlar

  

840110   Nükleer reaktörler

  

840120   İzotopik ayırım için makine ve cihazlar, bunların aksam, parçaları

  

840130   Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)

  

840140   Nükleer reaktörlerin aksam; parçaları

  

8402       Buhar jeneratörleri, kızgın su üreten kazanlar

  

840211   Su buharı üreten su borulu kazanlar >45 ton/saat

  

840212   Su buharı üreten su borulu kazanlar <45 ton/saat

  

840219   Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil)

  

840220   Kızgın su kazanları

  

840290   Buhar kazanı aksam, parçaları

  

8403       Buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları

  

840310   Merkezi ısıtma kazanları

  

840390   Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları

  

8404       Buhar kazanları, ısıtma kazanları için yardımcı cihazlar

  

840410   Buhar kazanları için yardımcı cihazlar

  

840420   Buhar güç üniteleri için kondansörler

  

840490   Buhar ve ısıtma kazanları için yardımcı cihazların aksam ve parçaları

  

8405       Gazojenler, su ile işleyen gaz jeneratörleri ve aksam, parçaları



  

840510   Gazojenler, su ile işleyen gaz jeneratörleri

  

840590   Gazojen ve su ile işleyen gaz jeneratörlerinin aksam, parçaları

  

8406       Buhar türbinleri

  

840610   Buhar türbinleri; deniz taşıtlarına ait

  

840681   Buhar türbinleri; diğerleri (güc 40MW'ı geçenler)

  

840682   Buhar türbinleri; diğer (gücü 40 MW'ı geçmeyen)

  

840690   Buhar türbinlerinin aksam-parçaları

  

8407       Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı motorlar

  

840710   Hava taşıtlarının motorları

  

840721   Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı

  

840729   Deniz taşıtlarının kıvılcım ateşlemeli diğer motorları

  

840731   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; silindir hacmi=< 50 cm3

  

840732   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; 50cm3<silindir hacmi=<250cm3

  

840733   Kara taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar; 250cm3<silindir hacmi=<1000cm3

  

840734   Kara taşıtları için motorlar-silindir hacmı>1000cm3

  

840790   Diğer amaçlı pistonlu, içten yanmalı motorlar

  

8408       Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu)

  

840810   Deniz taşıtları için motorlar (dizel, yarı dizel)

  

840820   Kara taşıtları için motorlar-dizel, yarı dizel

  

840890   Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel

  



8409       İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları

  

840910   Hava taşıtlarının motor aksam-parçaları

  

840991   Benzinli motorlar için aksam; parçalar

  

840999   Dizel motorlar için aksam; parçalar

  

8410       Su türbinleri, çarklar vb. için regülatörler

  

841011   Su türbinleri; güç =< 1000 kw

  

841012   Su türbinleri; 1000 kw < güç < 10 000 kw

  

841013   Su türbinleri; güç >10 000 kw

  

841090   Su türbinleri ve su çarkları için aksam; parçalar

  

8411       Turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri

  

841111   Turbojetler-itici gücü 25 kn'u geçmeyen (türboreaktörler)

  

841112   Turbojetler (itici gücü 25 kn'u geçen) (türboreaktörler)

  

841121   Turbopropeller (gücü=<1100kw)

  

841122   Turbopropeller (gücü>1100kw)

  

841181   Diğer gaz türbinleri (gücü=<5000kw)

  

841182   Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (gücü >5000kw)

  

841191   Turbojetler/turbopropellerin aksam-parçaları

  

841199   Diğer gaz türbinlerinin aksam-parçaları

  

8412       Diğer motorlar ve kuvvet üreten makineler

  

841210   Tepkili motorlar (turbojetler hariç

  

841221   Doğrusal hareketli hidrolik güç motorları (silindirler)



  

841229   Diğer hidrolik güç motorları, makinelerı

  

841231   Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları

  

841239   Diğer pnömatik motorlar, makineler

  

841280   Diğer motorlar, makineler

  

841290   Diğer motor, kuvvet üreten makinelere ait aksam, parçalar

  

8413       Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri

  

841311   Servis istasyonları/garajlarda kullanılan türde yakıt/yağ dağıtım pompaları

  

841319   Ölçü tertibatlı diğer sıvı pompaları

  

841320   El pompaları

  

841330   İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları

  

841340   Beton pompaları

  

841350   Diğer doğrusal deplasmanlı pompalar (pozitif hareketli)

  

841360   Diğer döner deplasmanlı pompalar

  

841370   Diğer santrifüjlü pompalar

  

841381   Diğer pompalar

  

841382   Sıvı elevatörleri

  

841391   Pompaların aksam-parçaları

  

841392   Sıvı elevatörlerine ait aksam; parçalar

  

8414       Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör

  

841410   Vakum pompaları

  



841420   El/ayakla çalıştırılan hava pompaları

  

841430   Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

  

841440   Tekerlekli şasilere monte edilmiş hava kompresörleri

  

841451   Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu

  

841459   Diğer vantilatörler-aspiratörler

  

841460   Aspiratörlü davlumbazlar; en büyük yatay kenarı<120 cm.

  

841480   Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör

  

841490   Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları

  

8415       Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı

  

841510   Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde)

  

841520   Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden klimalar

  

841581   Bir soğutucu ünite ve soğutma/ısıtma çevrimli klimalar

  

841582   Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları

  

841583   Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları

  

841590   Klima cihazlarının aksam-parçaları

  

8416       Ocakların beslenmesi için brülörler, otomatik ocaklar

  

841610   Akaryakıt brülörleri

  

841620   Diğer yakıt brülörleri-karma brülörler dahil

  

841630   Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaralı, kül boşaltıcı vb..)

  

841690   Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksam-parçaları

  

8417       Sanayi ve laboratuvar için fırınlar; elektriksiz



  

841710   Metal cevherleri işlem fırınları; elektriksiz

  

841720   Ekmek, pasta, bisküvi fırınları; elektriksiz

  

841780   Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz

  

841790   Elektriksiz sanayi, laboratuvar fırınlarının aksam, parçaları

  

8418       Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları

  

841810   Birden fazla dış kapılı kombine soğutucu-dondurucular

  

841821   Ev tipi buzdolabı-kompresörlü

  

841822   Ev tipi, elektrikli emme esaslı buzdolapları

  

841829   Ev tipi diğer buzdolapları

  

841830   Sandık tipi (yatay) dondurucular-hacım=<800lt.

  

841840   Dolap tipi (dikey) dondurucular-hacmi=<900lt.

  

841850   Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular

  

841861   Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite

  

841869   Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat

  

841891   Soğutucu/dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar

  

841899   Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar

  

8419       Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazlar

  

841911   Gazla çalışan elektriksiz anında su ısıtıcılar

  

841919   Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları

  

841920   Tıbbi, cerrahi/laboratuvar sterilizatörleri

  



841931   Tarım ürünleri için kurutucular

  

841932   Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular

  

841939   Diğer kurutucular

  

841940   Damıtma/rektifiye tesisleri

  

841950   Isı değiştiriciler (eşanjörler)

  

841960   Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

  

841981   Sıcak içecekleri hazırlama, yiyecekleri pişirme, ısıtma cihazı

  

841989   Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz, tertibat

  

841990   Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için cihazların aksam-parçaları

  

8420       Kalender ve hadde makinesi vb. silindirleri

  

842010   Kalender ve hadde makinesi

  

842091   Hadde makinelerinin silindirleri

  

842099   Hadde makinelerinin diğer aksam, parçaları

  

8421       Santrifüjle çalışan kurutma, filtre, arıtma cihazları

  

842111   Krema ayırıcılar (ekremözler)

  

842112   Çamaşır kurutma makineleri

  

842119   Diğer santrifüjler

  

842121   Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar

  

842122   İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

  

842123   İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri

  

842129   Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları



  

842131   İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri

  

842139   Diğer motorlar için hava filtreleri

  

842191   Santrifüjlü cihazların aksam-parçaları

  

842199   Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları

  

8422       Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihaz

  

842211   Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makineleri

  

842219   Diğer bulaşık yıkama makineleri

  

842220   Şişeleri/diğer kapları temizleme/kurutma makineleri

  

842230   Şişe, kutu vb. doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri

  

842240   Diğer paketleme/ambalajlama makineleri

  

842290   Bulaşık yıkama makinelerine ait aksam-parçalar

  

8423       Tartı alet ve cihazları

  

842310   İnsan tartan cihazlar; ev tipi teraziler

  

842320   Taşıyıcı banttaki maddeyi tartan basküller

  

842330   Maddeleri tartıp kaplara dolduran tartı alet ve cihazları

  

842381   Tartı alet-cihazları-tartma kapasitesi=<30kg

  

842382   Tartı aletleri-30kg<tartma kapasitesi<5000 kg

  

842389   Diğer tartı aletleri

  

842390   Tartı alet ve cihazlarına ait aksam; parçalar

  

8424       Sıvı, tozları püskürtmeye, dağıtmaya mahsus mekanik cihazlar

  



842410   Yangın söndürme cihazları (dolu/boş)

  

842420   Püskürtme tabancaları vb. cihazlar

  

842430   Buhar/kum püskürtme makine-cihazları

  

842481   Tarla/bahçe ziraatına mahsus pülverizatörler

  

842489   Sıvı-toz püskürtme, dağıtma cihazları-diğer

  

842490   Püskürtücü, dağıtıcı, yangın söndürücülerin aksam-parçaları

  

8425       Palanga, vinç (basamaklı hariç)bucurgat, ırgat, krikolar

  

842511   Elektrik motorlu palanga-vinçler (basamaklı vinç hariç)

  

842519   Diğer motorlu palanga-vinçler (basamaklı vinç hariç)

  

842520   Maden kuyuları ve yer altı için özel imal edilmiş bucurgatlar

  

842531   Elektrik motorlu diğer bucurgatlar ve ırgatlar

  

842539   Diğer bucurgat ve ırgatlar

  

842541   Servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri

  

842542   Diğer (krikolar, vinçler) hidrolikler-kara taşıtlarını kaldıran

  

842549   Yivli krikolar-kara taşıtlarını kaldıran-diğer

  

8426       Gemi vinçleri, maçunalar, halatlı vinçler, döner köprüler

  

842611   Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

  

842612   Hareketli kaldırma çerçeveleri ve sasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tek. taşıyıcı

  

842619   Vinçler

  

842620   Kule vinçler

  

842630   Seyyar dirençli vinçler



  

842641   Lastik tekerlekli kendinden hareketli makine ve cihazlar

  

842649   Diğer kendinden hareketli makine ve cihazlar

  

842691   Kara taşıtlarına monte edilecek kaldırıcılar

  

842699   Diğer kaldırıcı makine-cihazlar

  

8427       Forkliftler; kaldırma, istifleme tertibatlı şaryolar

  

842710   Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabalar

  

842720   Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları

  

842790   Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları

  

8428       Kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları

  

842810   Asansörler, skipli yük kaldırıcıları

  

842820   Pnömatik elevatörler-konveyörler

  

842831   Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler

  

842832   Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler

  

842833   Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler

  

842839   Sürekli hareketli diğer elevatörler, konveyörler

  

842840   Yürünleryen merdiven ve yürünleryen platformlar

  

842850   Maden vagonları iticileri, traversleri, deviricileri vb. elleşleme cihazları

  

842860   Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları

  

842890   Diğer kaldırma yükleme benzeri işler için makine-cihazlar

  

8429       Dozerler, greyder, skreyper, ekskavatör, küreyici, yükleyici vb.

  



842911   Paletli buldozer ve angledozerler

  

842919   Paletli olmayan buldozer ve angledozerler

  

842920   Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makineler

  

842930   Skreyperler

  

842940   Tokmaklama ile sıkıştırma yapan makineler-yol silindirleri

  

842951   Önden yüklemeli küreyici-yükleyiciler

  

842952   Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler

  

842959   Diğer küreyici, yükleyici, ekskavatörler

  

8430       Toprak, maden, cevheri taşıma, ayırma, seçme vb. iş makineleri

  

843010   Kazık varyosları ve kazık sökme makineleri

  

843020   Kar küreyicileri ve kar püskürtücü

  

843031   Kendinden hareketli kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makineleri

  

843039   Diğer kömür/hava kesicileri ve tünel açma makineleri

  

843041   Kendinden hareketli delme/sondaj makineleri

  

843049   Diğer delme/sondaj makineleri

  

843050   Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar

  

843061   Kendinden hareketli olmayan sıkıştırma/basma makine-cihazları

  

843069   Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makine ve cihazlar

  

8431       Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları

  

843110   Palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb. aksam, parçaları

  

843120   Diğer yük arabalarının aksam, parçaları



  

843131   Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam, parçaları

  

843139   Elevatör, konveyör, teleferik, hadde makineleri vb.. aksam-parçaları

  

843141   Kovalı, kepçeli, kürekli, kıskaçlı vb. makinelerin aksam parçaları

  

843142   Buldozer ve angledozer bıçakları

  

843143   Delme/sondaj makinelerinin aksam, parçaları

  

843149   Ağır iş makinelerinin aksam-parçaları

  

8432       Tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makine, cihazlar

  

843210   Pulluklar

  

843221   Diskli tırmıklar (diskorolar)

  

843229   Diğer tırmık, kültivatör, ot ayıklama, çapalama makineleri

  

843230   Tohum ekme, fidan dikme, fide söküp dikme makineleri

  

843240   Gübre yayma ve saçma makineleri

  

843280   Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makine ve cihazlar

  

843290   Tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makinenin aksam, parçası

  

8433       Hasat, harman, biçme; ürünleri ayırma, temizleme makine, cihazları

  

843311   Motorlu çim biçme makineleri

  

843319   Diğer çim biçme makineleri

  

843320   Çayır biçme makineleri-traktöre takılan kesme çubukları dahil

  

843330   Ot hazırlama makine-cihazları

  

843340   Ot, samanı demet, balya yapan makineler

  



843351   Kombine biçerdöverler

  

843352   Diğer harman makine ve cihazları

  

843353   Kök, yumru sökme makineleri

  

843359   Diğer hasat makineleri

  

843360   Yumurta, meyve vb. ürünleri ayırma, temizleme makine; cihazları

  

843390   Hasat makinelerine ait aksam; parçalar

  

8434       Süt sağma, sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar

  

843410   Süt sağma makineleri

  

843420   Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar

  

843490   Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam, parçaları

  

8435       Şarap, meyve suları vb. için kullanılan presler, fulvarlar vb.

  

843510   Şarap, meyve suları vb. için kullanılan makine; cihazlar

  

843590   Şarap, meyve suları vb. makinelere ait aksam; parçalar

  

8436       Tarım, ormancılık, kümes hayvancılığına mahsus makine, cihazlar

  

843610   Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makine ve cihazlar

  

843621   Civciv çıkartma ve büyütme makine ve cihazları

  

843629   Kümes hayvancılığına mahsus diğer makine ve cihazlar

  

843680   Tarla, bahçe, ormancılık, arıcılık için diğer makine-cihazlar

  

843691   Kümes hayvancılığı/civciv çıkartma makinelerinin aksam, parçaları

  

843699   Diğer tarla, bahçe, kümes vb.makine ve cihazların aksam, parçaları

  

8437       Tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine ve cihazları



  

843710   Tohum, hububat, baklagil temizleme makine ve cihazları

  

843780   Hububat; baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makine; cihazlar

  

843790   Tohum ve tane işleme makinelerinin aksam, parçaları

  

8438       Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan makine ve cihazlar

  

843810   Ekmek, pasta, bisküvi, makarna vb. imali için makine-cihazlar

  

843820   Şekerleme, kakao/çikolata imali için makine ve cihazlar

  

843830   Şeker imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843840   Biracılığa mahsus makine ve cihazlar

  

843850   Etleri/kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar

  

843860   Sebze, meyve ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar

  

843880   Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan diğer makine-cihazlar

  

843890   Yiyecek/içecek sanayi makine ve cihazlarının aksam, parçaları

  

8439       Kağıt hamuru, kağıt, karton imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843910   Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843920   Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar

  

843930   Kağıt/kartonların finisajına mahsus makine ve cihazlar

  

843991   Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline için makine, cihazın aksamı

  

843999   Kağıt/karton finisaj makine ve cihazın aksam-parçaları

  

8440       Cilt makineleri, forma, yaprak dikme makineleri

  

844010   Forma, kağıt dikme, cilt yapma makine-cihazları

  



844090   Forma, kağıt dikme, cilt makine ve cihazlarının aksam, parçaları

  

8441       Kağıt hamuru, kağıt işleme, kesme makine ve cihazları

  

844110   Kağıt/karton kesme makineleri

  

844120   Torba kese kağıdı/zarf yapmaya mahsus makineler

  

844130   Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler

  

844140   Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler

  

844180   Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

  

844190   Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen makine, cihaz aksamı, parçası

  

8442       Matbaa harfi, klişe vb. malzeme hazırlayıcı makine ve cihazlar

  

844210   Foto dizgi makineleri

  

844220   Başka şekilde dizgi yapmaya mahsus makine ve cihazlar

  

844230   Matbaacılıkta kullanılan diğer makine, alet ve cihazlar

  

844240   Dizgi makineleri, matrisler, klişecilik vb. için aksam; parçalar

  

844250   Matbaa harfleri, klişe vb. tabedici unsurlar

  

8443       Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler

  

844311   Bobin halindeki kağıda ofset baskı yapan makineler

  

844312   Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makineler; kağıt ebadı <22x36 cm.

  

844319   Diğer ofset baskı yapan makine-cihazlar

  

844321   Bobin kağıda tipografik baskı yapan makine ve cihazlar

  

844329   Diğer kağıda baskı yapan diğer makine ve cihazlar

  

844330   Fleksografik baskı yapan makine ve cihazlar



  

844340   Gravür baskı (tifdruk) yapan makine ve cihazlar

  

844351   İnk; jet baskı makineleri

  

844359   Baskı yapan diğer makine ve cihazlar

  

844360   Matbaacılığa mahsus yardımcı makine ve cihazlar

  

844390   Matbaacılığa mahsus makineleri-cihazların aksam, parçaları

  

8444       Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler

  

844400   Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makineler

  

8445       Lifleri hazırlayan, iplik üreten-hazırlayan makineler

  

844511   Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)

  

844512   Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)

  

844513   Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler

  

844519   Dokumaya elverişli maddelerin hazırlanmasına mahsus makineler

  

844520   Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler

  

844530   Dokumaya elverişli lifleri katlama-bükme makineleri

  

844540   Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus makineler

  

844590   Tekstil elyafının hazırlanmasına mahsus diğer makineler

  

8446       Dokuma tezgahları (makineleri)

  

844610   Dokuma makineleri; kumaş genişliği< 30 cm.

  

844621   Dokuma makinesi (motorlu, mekikli); kumaş genişliği>30cm.

  

844629   Dokuma makinesi (motorsuz, mekikli); kumaş genişliği>30cm.

  



844630   Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği< 30 cm.

  

8447       Örgü tezgahları, gipür, tül, dantela, file imali makine, cihazları

  

844711   Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı=<165mm

  

844712   Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı>165mm

  

844720   Düz örgü tezgahları, dikiş-trikotaj makineleri

  

844790   Diğer örgü, gipür, tül, dantela vb. imali için makine ve cihazlar

  

8448       Yardımcı tekstil makine, cihazları ve aksam-parçalar

  

844811   Ratiyer ve jakard; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici makineler

  

844819   Diğer tekstil makineleri için yardımcı cihazlar

  

844820   Dokuma maddelerinden lif üreten, dokuyan, kesen makinelerin aksamı

  

844831   Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin kard garnitürü

  

844832   Dokumaya elverişli lif hazırlayan makinelerin diğer aksam, parçaları

  

844833   Lifleri hazırlayan, iplik üreten makinenin iği, kelebeği, bileziği

  

844839   Dokumaya elver. lif hazırlayan makineler için aksam; parçalar

  

844841   Dokuma makineleri ve yardımcı makinelerinin mekikleri

  

844842   Dokuma makinelerine mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri

  

844849   Dokuma makineleri/yardımcı makinelerinin aksam, parçaları

  

844851   Örgü makinelerine ait platin, iğne, ilmik oluşturan diğer eşya

  

844859   Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan aksam; parçalar

  

8449       Keçe, mensucat imal makinelerinin aksam, parçaları

  

844900   Keçe, mensucat imal makinelerinin aksam, parçaları



  

8450       Çamaşır yıkama makineleri

  

845011   Tam otomatik çamaşır yıkama makineleri-kapasitesi=<10 kg

  

845012   Diğer santrifüj kurutmalı çamaşır makineleri; kuru çam.kap.<10 kg.

  

845019   Diğer çamaşır makineleri; kuru çam.kap.<10 kg.

  

845020   Çamaşır makineleri; kuru çam. kap.>10 kg.

  

845090   Çamaşır makinelerine ait aksam; parçalar

  

8451       Dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazları

  

845110   Kuru temizleme makineleri

  

845121   Kurutma makineleri kuru çamaşır kap.<10 kg.

  

845129   Diğer kurutma makineleri>kuru çamaşır kap.>10 kg.

  

845130   Ütü makineleri-presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

  

845140   Yıkama, ağartma/boyama makineleri

  

845150   Mensucatı top halinde sarma, açma, katlama, kesmeye mahsus makineler

  

845180   Mensucatın apresi, finisajı, emdirilmesi vb. için makineler

  

845190   Dokumaları yıkama, kurutma, ütüleme makinelerinin aksam, parçası

  

8452       Dikiş makineleri, mobilyaları, iğneleri, aksam-parçaları

  

845210   Ev tipi dikiş makineleri

  

845221   Otomatik üniteli dikiş makineleri

  

845229   Diğer dikiş makineleri

  

845230   Dikiş makineleri iğneleri

  



845240   Dikiş makinelerine mahsus mobilya, tabla, mahfaza vb. aksam/parçaları

  

845290   Dikiş makinelerinin diğer aksam, parçaları

  

8453       Post, deri, kösele hazırlanması, işlenmesi, imali makineleri

  

845310   Post, deri, köselelerin hazırlanması/işlenmesi için makine ve cihazlar

  

845320   Ayakkabı imaline/tamirine mahsus makine ve cihazlar

  

845380   Post, deri, köselenin hazırlanması için diğer makine ve cihazlar

  

845390   Post, deri, kösele makinelerinin aksam, parçaları

  

8454       Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları, döküm makineleri

  

845410   Tav ocakları

  

845420   Külçe kalıpları ve döküm potaları

  

845430   Döküm makineleri

  

845490   Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları aksam-parçaları

  

8455       Metalleri haddeleme makineleri, bunların silindirleri

  

845510   Boru imaline mahsus hadde makineleri

  

845521   Sıcak hadde makineleri ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makineleri

  

845522   Soğuk hadde makineleri

  

845530   Hadde silindirleri

  

845590   Metalleri haddeleme makinelerinin aksam, parçaları

  

8456       Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makineler

  

845610   Lazerle, fotonla/diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar

  

845620   Ultrasonik yöntemi ile çalışan makineler



  

845630   Elektro-erozyon yöntemiyle çalışan işleme makineleri

  

845691   Yarı iletkenlerin üzerine kuru hak usulü ile gravür yapan makineler

  

845699   Maddeleri aşındırarak baskı yapan diğer makineler

  

8457       Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, istasyonlu tezgahlar

  

845710   Metal işleme merkezleri

  

845720   Metal işlemeye mahsus tek istasyonlu tezgahlar

  

845730   Çok istasyonlu transfer tezgahları

  

8458       Metallerin işlenmesine mahsus torna tezgahları

  

845811   Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgahları-metal işleyen

  

845819   Diğer yatay torna tezgahları-metal işleyen

  

845891   Sayısal kontrollü diğer torna tezgahları

  

845899   Nümerik kontrollü olmayan diğer torna tezgahları

  

8459       Metalleri talaş kaldırarak işleyen makinelı aletler-tezgahlar

  

845910   Kızaklı işlem üniteleri

  

845921   Nümerik kontrollü delme tezgahları

  

845929   Nümerik kontrollü olmayan delme tezgahları

  

845931   Nümerik kontrollü rayba, freze tezgahları

  

845939   Nümerik kontrollü olmayan rayba, freze tezgahları

  

845940   Diğer rayba tezgahları-metalleri talaş kaldırarak işleyen

  

845951   Nümerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları

  



845959   Nümerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları

  

845961   Nümerik kontrollü diğer freze tezgahları

  

845969   Diğer freze makineleri-metal işlerken talaş kaldıran

  

845970   Diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları

  

8460       Çapak, pürüz temizleme, bileme, taşlama vb. için makineler

  

846011   Nümerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01mm. ayarlı)

  

846019   Nümerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01 mm.ayarlı)

  

846021   Sayısal kontrollü taşlama tezgahları (0, 01mm ayarlı)

  

846029   Sayısal kontrollü olmayan yüzey taşlama tezgahı (0, 01mm ayarlı)

  

846031   Nümerik kontrollü bileme tezgahları

  

846039   Nümerik kontrollü olmayan bileme tezgahları

  

846040   Honlama ve lepleme tezgahları

  

846090   Metal temizleme, bileme, cilalama vb. işler için diğer makineler

  

8461       Planya, vargel, yiv, zıvana, broş, dişli çark vb. tezgahları

  

846120   Vargel ve yiv açma tezgahları

  

846130   Broş tezgahları

  

846140   Dişli açma, dişli taşlama/dişli tamamlama tezgahları

  

846150   Testere tezgahları-dilme tezgahları

  

846190   Diğer çeşitli metal tezgahları

  

8462       Metalleri dövme, işleme, kesme, şataflama presleri, makineleri

  

846210   Dövme/kalıpta döğme tezgahları-çekiçleri



  

846221   Sayısal kontrollü kavisleme, katlama, düzeltme/yassılaş.tezgah.

  

846229   Diğer rulo haline getirme, kavislendirme, katlama, makineleri

  

846231   Nümerik kontrollü makasla kesme tezgah ve presler

  

846239   Makas tipi kesme makineleri (presler dahil)-diğer

  

846241   Zımbalı kesme, taslak çıkarma makineleri-sayısal kontrollü

  

846249   Zımbalı kesme, taslak çıkarma makineleri-diğer

  

846291   Hidrolik presler

  

846299   Metal karbürleri, metalleri işlemeye mahsus diğer pres, makine

  

8463       Metal, sinterleşmiş metal karbür, sermetleri talaşsız işleme makineleri

  

846310   Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları

  

846320   Vida, cıvata dişlerini açma makineleri

  

846330   Tel işlemeye mahsus makineler

  

846390   Metal/sermetleri talaş kaldırmadan işleyen diğer makineler

  

8464       Taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen makinelı aletler

  

846410   Taş, seramik, beton vb. için testere makineleri

  

846420   Taş, seramik, beton vb. için taşlama/cilalama makineleri

  

846490   Taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen diğer makineler

  

8465       Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb. işleme makineleri

  

846510   Alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler

  

846591   Ağaç, mantar, kemik, vb. işleyen testere makineleri

  



846592   Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen planya/freze/kalıplama makineleri

  

846593   Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen parlatma/zımba./taşlama makineleri

  

846594   Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen bükme ve birleştirme makineleri

  

846595   Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen delik açma ve zıvanalama makineleri

  

846596   Ağaç, mantar vb.sert maddeleri işleyen yarma, dilme/yapraklama makineleri

  

846599   Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler

  

8466       (84.56-84.65)de ki makineların aksam-parçaları

  

846610   Alet tutucuları-otomatik açılan pafta kafaları

  

846620   İşlenecek parçaları tutucular

  

846630   makinelere ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat

  

846691   Taş, seramik, beton vb. işleyen makineların aksam-parçaları

  

846692   Ağaç, mantar, kemik vb. işleyen makineların aksam-parçaları

  

846693   (84.56-84.61)de ki makinelere ait aksam-parçalar

  

846694   Metal, taş, seramik, beton, çimento, soğuk cam işleyen makinelı aletlerin aksam, parçası

  

8467       El ile kullanılan pnömatik/motorlu aletler

  

846711   Rotatif tip pnömatik aletler

  

846719   Diğer pnömatik aletler

  

846721   Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar

  

846722   Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler

  

846729   Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler

  

846781   Zincirli testereler



  

846789   El ile kullanılan diğer motorlu aletler

  

846791   Zincirli testerelere ait aksam; parçalar

  

846792   Pnömatik aletlere ait aksam; parçalar

  

846799   El ile kullanılan motorlu aletlere ait aksam; parçalar

  

8468       Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar

  

846810   Elle kullanılan şalümolar

  

846820   Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar

  

846880   Diğer lehim, kaynak makine ve cihazları

  

846890   Lehim, kaynak yapmaya mahsus makine, cihazların aksamı

  

8469       Yazı makineleri, kelime işleme makineleri

  

846911   Kelime işlem makineleri

  

846912   Otomatik yazı makineleri

  

846920   Elektrikli diğer yazı makineleri

  

846930   Elektrikli olmayan diğer yazı makineleri

  

8470       Hesap, muhasebe, kaydedici kasa, damga basan makineler

  

847010   Elektronik hesap makineleri; harici güç kaynağı olmayan

  

847021   Yazma tertibatı olan elektronik hesap makineleri

  

847029   Diğer elektronik hesap makineleri

  

847030   Diğer hesap makineleri

  

847040   Muhasebe makineleri

  



847050   Yazar kasalar

  

847090   Damga ve bilet makineleri

  

8471       Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri

  

847110   Analog/karma bilgi işlem makineleri

  

847130   Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık<10 kg.

  

847141   Aynı kabin içinde enaz bir merkezi işlem giriş/çıkış birimi bulunan

  

847149   Diğer nümerik otomatik bim makineleri

  

847150   Diğer nümerik bilgi işlem birimleri

  

847160   Giriş/çıkış birimleri

  

847170   Bellek birimleri

  

847180   Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

847190   Bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri

  

8472       Büro için diğer makine ve cihazlar

  

847210   Teksir makineleri

  

847220   Adres basma ve adres plakalarını stampa etme makineleri

  

847230   Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme vb. makineler

  

847290   Diğer büro makine-cihazları

  

8473       Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı

  

847310   Yazı ve kelime işlem makinelere ait aksam, parça-aksesuarlar

  

847321   Elektronik hesap makinelerinin aksam, parçaları

  

847329   Muhasebe, yazar kasa vb. makinelerin aksam, parçaları



  

847330   Başka yerde belirtilmeyen otomatik bilgi işlem makinesinin aksam, parça ve aksesuarı

  

847340   Diğer büro makinelerin aksam, parça, aksesuarı

  

847350   Yazı, hesap, bilgi işlem, büro için diğer makine. iki/fazlasında kullanılan aksam, parça

  

8474       Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için makineler

  

847410   Metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırma/yıkamaya mahsus makineler

  

847420   Metal cevherlerini kırma/öğütmeye mahsus makineler

  

847431   Beton/harç karıştırıcılar

  

847432   Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makineler

  

847439   Taş, toprak, cevher için diğer karıştırma/yoğurma makineleri

  

847480   Diğer taş, toprak, metal cevheri vb..için makine ve cihazlar

  

847490   Toprak, taş, cevher vb. ayıran, yıkayan vb. makinelerin parçaları

  

8475       Elektrik/elektronik ampul, tüp, valf montaj makineleri

  

847510   Elektrik/elektronik ampul, tüp, valflerin montaj makineleri

  

847521   Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makineler

  

847529   Cam/cam eşyanın imaline/sıcak işlenmesine mahsus diğer makineler

  

847590   Elektrik/elektronik ampul, tüp, valf montaj makineleri aksam/parça

  

8476       Otomatik satış makineleri

  

847621   Isıtma/soğutma tertibatlı otomatik içecek satış makineleri

  

847629   Diğer otomatik içecek satış makineleri

  

847681   Isıtma/soğutma tertibatlı diğer otomatik satış makineleri

  



847689   Otomatik diğer satış makineleri

  

847690   Otomatik satış makinelerinin aksam, parçaları

  

8477       Kauçuk, plastik eşya imal ve işleme makine ve cihazları

  

847710   Kauçuk/plastik enjeksiyon makineleri

  

847720   Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri

  

847730   Kauçuk/plastik için püskürtme döküm makineleri

  

847740   Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

  

847751   İç/dış lastiğin dökümüne/sırt kaplamasına mahsus makineler

  

847759   Diğer şekil verme, döküm makine-cihazları

  

847780   Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar

  

847790   Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları

  

8478       Tütünün hazırlanması, işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

  

847810   Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar

  

847890   Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları

  

8479       Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar

  

847910   Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar

  

847920   Hayvansal/bitkisel yağların çıkarılmasına mahsus makine ve cihazlar

  

847930   Ağaç levha imali, mantar işleme pres, makine-cihazları

  

847940   İp, halat/kablo bükme makineleri

  

847950   Sınai robotlar

  

847960   Havayı nemlendiren soğutucular



  

847981   Metal işleyen makineler (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil)

  

847982   Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri

  

847989   Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine-cihazlar

  

847990   Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçaları

  

8480       Metal dökümü için kasalar, plakalar, kalıp modelleri

  

848010   Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)

  

848020   Döküm plakaları

  

848030   Döküm modelleri

  

848041   Metal/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm için kalıplar

  

848049   Metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıplar

  

848050   Cam kalıpları

  

848060   Mineral maddeler için kalıplar

  

848071   Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

  

848079   Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar

  

8481       Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil

  

848110   Basınç düşürücü valflar

  

848120   Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları

  

848130   Çek valflar (klapeler, subaplar)

  

848140   Emniyet/bırakma valfları

  

848180   Diğer muslukçu eşyası

  



848190   Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları

  

8482       Her nevi rulmanlar

  

848210   Bilyeli rulmanlar

  

848220   Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

  

848230   Fıçı makaralı rulmanlar

  

848240   İğneli rulmanlar

  

848250   Silindirik makaralı rulmanlar

  

848280   Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar

  

848291   Bilye, iğne, ve makaraların aksamı

  

848299   Rulmanların diğer aksam, parçaları

  

8483       Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar

  

848310   Transmisyon milleri, kranklar

  

848320   Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)

  

848330   Yatak kovanları (rulmansız olanlar) mil yatakları

  

848340   Dişliler, dişli sistemleri, bilyeli vidalar, dişli kutuları

  

848350   Volanlar, kasnaklar (kasnak blokları dahil)

  

848360   Kavramalar, kaplinler (birleştirme, irtibat cihazları)

  

848390   Transmisyon mili, krank, kovan, dişli kutuları vb. parçaları

  

8484       Metal tabakalı contalar, conta takım ve grupları

  

848410   İki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar

  

848420   Mekanik salmastralar



  

848490   Diğer conta, poşet, zarf vb. takım-grupları

  

8485       makine, mekanik cihazların diğer aksam-parçalar

  

848510   Gemi pervaneleri, bunların kanatları

  

848590   Başka yerde bulunmayan makine-cihaz aksam-parçaları

  

85           Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları

  

8501       Elektrik motorları, jeneratörler

  

850110   Elektrik motorları; güç=<37, 5 w

  

850120   Üniversal AC/DC motorlar; güç>37, 5w

  

850131   Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 735 w.<güç<750 w

  

850132   Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 750w<gücü=<75kw

  

850133   Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; 75kw<güç=<375kw

  

850134   Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörleri; güç > 375kw

  

850140   Tek fazlı alternatif akım (AC) motorları

  

850151   Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç=<750w

  

850152   Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; 750w<güç<75kw

  

850153   Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç>75kw

  

850161   Altarnatif akım (AC) jeneratörleri; güç=<75kVA

  

850162   Altarnatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA>gücü>75 kVA

  

850163   Alternatif akım (AC) jeneratörleri; 375 kVA<gücü<750 kVA

  

850164   Alternatif akım (AC) jeneratörleri; güç > 750 kVA

  



8502       Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvertisörleri

  

850211   Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları;güç=<75kVA

  

850212   Elektrojen grubu (dizel, yarı dizel için) 75kVA<güç<375kVA

  

850213   Dizel/yarı dizel motorlu elektrojen grupları; güç>375kVA

  

850220   Kıvılcım ateşlemeli-pistonlu motor elektrojen grubu

  

850231   Rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları

  

850239   Diğer elektrojen grupları

  

850240   Diğer rotatif elektrik konvektörleri

  

8503       Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları

  

850300   Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları

  

8504       Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler

  

850410   Deşarj tüpleri, ampulleri için balastlar

  

850421   Sıvı dielektrik transformatörler güç<650 kVA

  

850422   Sıvı dielektrik transformatörleri;650 kVA<gücü<10 000kVA

  

850423   Sıvı dielektrik transformatörleri;gücü>10000 kVA

  

850431   Diğer transformatörler;gücü<1 kVA

  

850432   Diğer transformatörler;1 kVA<gücü<16 kVA

  

850433   Diğer transformatörler;16 kVA<gücü<500 kVA

  

850434   Diğer transformatörler güç>500 kVA

  

850440   Statik konvertörler

  

850450   Diğer endüktörler



  

850490   Transformatör, konvertör, bobin, selflerin aksam-parçaları

  

8505       Mıknatıslar, mıknatıslı platolar, kavrayıcı, tutucu tertibat

  

850511   Metalden daimi mıknatıslar

  

850519   Diğer daimi mıknatıs ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıs

  

850520   Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler

  

850530   Elektromanyetik vinç başları

  

850590   Elektro-mıknatıslar, mıknatıslı platolar, aynalar

  

8506       Elektrik pilleri, pil bataryaları (primer-şarj edilemeyen)

  

850610   Manganez dioksitli, elektrik pil-bataryaları

  

850630   Cıva oksitli elektrik pilleri, bataryaları

  

850640   Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar

  

850650   Lityum oksitli elektrik pilleri, bataryalar

  

850660   Çinko-hava reaksiyonlu piller

  

850680   Diğer primer elektrik pilleri, bataryaları

  

850690   Primer elektrik pilleri/bataryaları aksam, parçaları

  

8507       Elektrik akümülatörleri, separatörleri

  

850710   Kurşun asitli akümülatörler-pistonlu motorlar için

  

850720   Diğer kurşun asitli akümülatörler

  

850730   Nikel kadmiyumlu akümülatörler

  

850740   Nikel-demirli akümülatörler

  



850780   Diğer akümülatörler

  

850790   Elektrikli akümülatörlerin aksam, parçası ve separatörler

  

8509       Ev işleri için elektromekanik-elektrik motorlu cihazlar

  

850910   Elektrik süpürgeleri

  

850920   Yer cilalama makineleri

  

850930   Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makineler

  

850940   Elektromekanik mutfak alet ve makineleri

  

850980   Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu diğer cihazlar

  

850990   Ev işlerinde kullanılan elektrik motorlu cihazların aksam, parçası

  

8510       Elektrik motorlu traş makineleri, saç kesme, hayvan kırkma mak.

  

851010   Elektrikli traş makineleri

  

851020   Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makineleri

  

851030   Elektrikli epilasyon cihazları

  

851090   Elektrikli saç kesme, traş/hayvan kırkma makinelerinin aksam, parçaları

  

8511       Motorlar için elektrikli ateşleme cihazları

  

851110   Ateşleme bujileri

  

851120   Ateşleme ve dinamo manyetoları, manyetik volanlar

  

851130   Distribütörler; ateşleme bobinleri

  

851140   Marş motorları

  

851150   İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer jeneratörler

  

851180   İçten yanmalı motorlarda kullanılan diğer tertibat, cihazlar



  

851190   İçten yanmalı motorların elektrikli hareket tertibat aksamı

  

8512       Kara taşıtlarının aydınlatma, sinyal vb tertibatı, cihazları

  

851210   Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma/işaret cihazları

  

851220   Diğer aydınlatma/gözle görülebilen işaret cihazları

  

851230   Motorlu araçların diğer sesli işaret cihazları

  

851240   Motorlu araçların buzlanma/buğulanmayı önleyici cihazları

  

851290   Motorlu araçların işaret cihazlarının aksam ve parça

  

8513       Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambası ve aksam-parçası

  

851310   Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambası

  

851390   Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambalarının aksam; parçası

  

8514       Sanayi-laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları vb.

  

851410   Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar

  

851420   Endüksiyon/dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak, fırınlar

  

851430   Elektrikle çalışan diğer ocak ve fırınlar

  

851440   Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları

  

851490   Sanayi-laboratuvar termik cihazlarının aksam-parçaları

  

8515       Elektrik, lazer, ultrasonik vb. çalışan lehim, kaynak cihazları

  

851511   Elektrikli lehim havya ve tabancaları

  

851519   Diğer elektrikli lehim makine ve cihazları

  

851521   Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

  



851529   Metallere rezistans kaynağı için diğer cihazlar

  

851531   Metallere ark kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

  

851539   Metallere ark kaynağı için diğer cihazlar

  

851580   Lehim, kaynak için diğer makine-cihazlar

  

851590   Elektrik, lazer, ultrasonik vb. kaynak cihazı aksam-parçaları

  

8516       Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)

  

851610   Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar

  

851621   Depolu ısıtıcı radyatörler

  

851629   Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli cihazlar

  

851631   Saç kurutucuları

  

851632   Berber işleri için diğer ısıtma, kıvırma cihazları

  

851633   El kurutma cihazları

  

851640   Elektrik ütüleri

  

851650   Mikro dalgalı fırınlar

  

851660   Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb.

  

851671   Kahve/çay yapmaya mahsus elektro termik cihazlar

  

851672   Ekmek kızartma makineleri

  

851679   Ev işlerinde kullanılan diğer elektro termik cihazlar

  

851680   Elektrikli ısıtıcı rezistanslar

  

851690   Elektrikli ev aletlerinin aksam, parçaları

  

8517       Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar



  

851711   Kombine halde bulunan telli ve telsiz telefon cihazları

  

851719   Telli/telsiz telefon ve görüntülü telefon

  

851721   Telefaks (faksimile) cihazları

  

851722   Teleprinterler

  

851730   Telefon/telgraf abone hatlarını birbirine bağlama cihazları

  

851750   Kuranportörlü telekomünikasyona mahsus diğer cihazlar

  

851780   Telgrafa mahsus diğer cihazlar

  

851790   Telefon-telgraf cihazlarına ait aksam-parçalar

  

8518       Mikrofon, hoparlör, kulaklık, ses yükseltici setler, mesnetleri

  

851810   Mikrofonlar vb. mesnetleri

  

851821   Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler

  

851822   Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

  

851829   Diğer hoparlörler

  

851830   Kulaklıklar, kombine halde mikrofon ve kulaklıklar

  

851840   Alçak frekans elektrik yükselteçleri

  

851850   Takım halindeki ses yükselteçleri

  

851890   Mikrofon, hoparlör, amplifikatör, kulaklık aksam, parçaları

  

8519       Plak döndürücüler, pikaplar, kasetçalarlar, kayıt çoğaltıcılar

  

851910   Madeni para/jetonla çalışan pikaplar

  

851921   Hoparlörsüz pikaplar

  



851929   Gramofon ve diğer pikaplar

  

851931   Otomatik plak değiştirme mekanizması olan plak döndürücüler

  

851939   Diğer plak döndürücüler

  

851940   Dikte makineleri

  

851992   Kayıtlı sesleri tekrar veren cep tipi kasetçalarlar

  

851993   Kayıtlı sesleri tekrar veren diğer tip kasetçalarlar

  

851999   Diğer kayıtlı sesleri tekrar vermeğe mahsus cihazlar

  

8520       Manyetik banta ses kaydediciler, diğer ses kayıt cihazları

  

852010   Harici bir güç kaynağı ile çalışan dikte makineleri

  

852020   Telefonlara cevap verme makineleri

  

852032   Diğer manyetik ses kaydetme (nümerik) cihazlar

  

852033   Diğer manyetik ses kaydetme (kaset tipi) cihazlar

  

852039   Diğer manyetik ses kaydetme (diğer) cihazları

  

852090   Diğer ses kayıt cihazları

  

8521       Video kayıt ve gösterme cihazları

  

852110   Manyetik bantlı video kayıt ve gösterme cihazları

  

852190   Diğer video kayıt ve kayıt gösterme cihazları

  

8522       Pikap, kasetçalar, kayıt çoğaltıcı, video kayıt cihazlarının aksam, parçası

  

852210   Pick; up okuyucu kafalar

  

852290   Pikaplar, dikte makineleri, ses kayıt, üretim cihazlarının aksamı

  

8523       Boş ses kayıt bantları vb.



  

852311   Manyetik bantlar, boş (en=< 4 mm)

  

852312   Manyetik bantlar, boş (4 mm)<en<6, 5 mm)

  

852313   Manyetik bantlar, boş (eni >6, 5mm)

  

852320   Manyetik diskler, boş

  

852330   Manyetik şeritli kartlar (ses kaydı yapılmamış)

  

852390   Ses kaydına mahsus diğer araçlar

  

8524       Doldurulmuş bant, plak vb. diğer mesnetler

  

852410   Gramofon plakları

  

852431   Ses/görüntü dışında fenomenleri vermeye mahsus lazer okuma sistemleri disketi

  

852432   Sadece ses vermeye mahsus lazer okuma sistemleri disketi

  

852439   Diğer lazer okuma sistemleri için diskler

  

852440   Ses/görüntü dışında fenomenleri tekrar veren manyetik bandlar

  

852451   Manyetik bantlar, dolu (en=<4 mm)

  

852452   Manyetik bantlar, dolu (4 mm.<en<6, 5 mm)

  

852453   Manyetik bantlar, dolu (en>6, 5 mm)

  

852460   Manyetik şeritli kartlar (ses kaydı yapılmış)

  

852491   Diğer ses/görüntü dışında fenomenleri tekrar verenler

  

852499   Kayıt yapılmış diğer manyetik mesnetler

  

8525       Radyo telefon, radyo, televizyon vericileri, televizyon kamerası

  

852510   Verici cihazlar

  



852520   Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar

  

852530   Televizyon kameraları

  

852540   Sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar

  

8526       Radar cihazları; hava, deniz trafiğine yardımcı, radyo-kontrol

  

852610   Radar cihazları

  

852691   Hava, deniz trafiğine yardımcı radyo cihazları

  

852692   Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları

  

8527       Radyo-telefon, radyo-telgraf, radyo yayınları alıcı cihazları

  

852712   Cep tipi radyo kasetçalar

  

852713   Ses kayıt eden, kayıtlı sesi veren kombine radyolar

  

852719   Dahili güç kaynağıyla çalışan diğer alıcı radyolar

  

852721   Motorlu taşıtlarda kullanılan kombine alıcı radyolar

  

852729   Harici güç kaynağı ile beslenen diğer oto radyolar

  

852731   Radyo yayınlarını alıcı diğer kombine cihazlar

  

852732   Radyo yayınlarını alıcı yalnız saatle kombine cihazlar

  

852739   Diğer alıcı radyo cihazları

  

852790   Diğer alıcı cihazlar

  

8528       Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler

  

852812   Renkli televizyon alıcıları

  

852813   Siyah beyaz/diğer tek renkli olan televizyon alıcıları

  

852821   Renkli video monitörleri



  

852822   Siyah beyaz/diğer tek renkli olan video monitörleri

  

852830   Video projektörleri

  

8529       Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları

  

852910   Antenler, anten yansıtıcıları vb. ait aksam-parçalar

  

852990   Hava taşıt. radar, telsiz-uzaktan kumanda cihazı aksam, parçalar

  

8530       Elektrikli sinyalizasyon, trafik kontrol ve kumanda cihazları

  

853010   Demiryolları/tramvaylar için sinyalizasyon vb. kumanda cihazları

  

853080   Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı

  

853090   Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları

  

8531       Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazları

  

853110   Hırsızlığa, yangına karşı alarm vb. cihazlar

  

853120   Gösterge tabloları-sıvı kristal, diyot tertibatlı

  

853180   Diğer elektrikli görüntülü işaret cihazları

  

853190   Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazlarının aksam-parçaları

  

8532       Sabit, değişken ayarlanabilir elektrik kondansatörleri

  

853210   Kondansatörler 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0, 5 kVAr

  

853221   Tantal kondansatörler; sabit

  

853222   Aluminyum elektrolitik kondansatörler

  

853223   Seramik dielektrikti kondansatörler (tek katlı)

  

853224   Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı)

  



853225   Kağıt/plastik dielektrikli kondansatörler

  

853229   Diğer sabit kondansatörler

  

853230   Değişken ve ayarlanabilir kondansatörler

  

853290   Kondansatörlerin aksam, parçaları

  

8533       Elektrik rezistansları

  

853310   Karbonlu sabit rezistanslar (terkip/film tipleri)

  

853321   Güç kapasitesi 20 wı >için

  

853329   Diğer sabit rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.

  

853331   Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi=<20 w.

  

853339   Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w.

  

853340   Değişken diğer rezistanslar

  

853390   Elektrik rezistanslarının aksam, parçaları

  

8534       Baskı devreler

  

853400   Baskı devreler

  

8535       Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi teçhizatı

  

853510   Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v)

  

853521   Otomatik devre kesiciler (gerilim <72, 5 kV)

  

853529   Otomatik devre kesiciler (gerilim=>72, 5 kV)

  

853530   Devre ayırıcılar ve yük ayırıcılar

  

853540   Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar

  

853590   Diğer voltaj teçhizatı



  

8536       Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı

  

853610   Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim<1000 v)

  

853620   Otomatik devre kesiciler

  

853630   Elektrik devrelerinin korunmasına mahsus diğer teçhizat

  

853641   Röleler (anma gerilimi=<60volt)

  

853649   Diğer röleler

  

853650   Diğer anahtarlar

  

853661   Ampul duyları

  

853669   Soketler ve fişler

  

853690   Diğer elektrik devresi teçhizatı

  

8537       Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar

  

853710   Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim=<1000 v.)

  

853720   Kontrol-dağıtım tabloları (gerilim >1000 v.)

  

8538       Elektrik kontrol/dağıtımı için tablo, konsollar, masalar vb. diğer mesnetler

  

853810   Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler

  

853890   Elektrik devresi teçhizatı aksam-parçaları

  

8539       Kızma esaslı-deşarj esaslı elektrik ampulleri; ark lambaları

  

853910   Monoblok far üniteleri

  

853921   Tungsten flamanlı halojenli ampuller

  

853922   Flamanlı ampuller (güç<200w, gerilimi >100v)

  



853929   Flamanlı diğer ampuller

  

853931   Sıcak katotlu flüoresanlar

  

853932   Cıva ve sodyum buharlı ampuller

  

853939   Diğer deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç)

  

853941   Ark lambaları

  

853949   Mor ve kızıl ötesi ışınlı lambalar

  

853990   Kızma, deşarj esaslı elektrik ampulleri ve ark lambalarının aksam/parçası

  

8540       Katotlu elektronik valfler, tüp ve lambalar

  

854011   Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpleri

  

854012   Tv alıcısının katot ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim tüpü

  

854020   Televizyon kamera tüpleri, görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı vb.

  

854040   Renkli veri/grafik gösterge tüpleri (ekran noktası 0.4mm'den küçük)

  

854050   Siyah beyaz/diğer tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri

  

854060   Diğer katot ışınlı tüpler

  

854071   Magnetronlar

  

854072   Klistronlar

  

854079   Diğer mikro dalga tüpleri

  

854081   Alıcı/yükseltici valf ve tüpler

  

854089   Diğer valflar ve tüpler

  

854091   Katot ışınlı tüplere ait aksam/parça

  

854099   Diğer elektronik valf, tüp ve lambaların aksam, parçaları



  

8541       Diotlar, transistörler vb. yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller

  

854110   Diotlar (ışığa duyarlı, ışık yayanlar hariç)

  

854121   Transistörler (gücü <1W) (ışığa duyarlılar hariç)

  

854129   Diğer transistörler

  

854130   Tristörler, diak, triaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

  

854140   Işığa duyarlı yarı iletken devre elemanları (led)

  

854150   Diğer yarı iletken devre elemanları

  

854160   Monte edilmiş piezo elektrik kristaller

  

854190   Diyot, transistor, yarı iletken tertibat aksam; parçaları

  

8542       Elektronik entegre devreler, mikro devreler

  

854210   Elektronik entegre devrelerle birleştirilmiş sayısal monolitik kartlar

  

854221   Monolitik dijital entegre devreleri

  

854229   Diğer monolitik entegre devreleri

  

854260   Karma entegre devreler (hibrit)

  

854270   Elektronik mikro montajlar

  

854290   Elektronik devre aksam, parçaları

  

8543       Kendine has fonksiyonlu elektrikli makine ve cihazlar

  

854311   Yarı iletken maddeleri dope etmeye mahsus iyon yerleştiriciler

  

854319   Diğer tanecik hızlandırıcıları

  

854320   Sinyal jeneratörleri

  



854330   Elektroliz, elektroforez için makine-cihazları

  

854340   Çitlere elektrik verici cihazlar

  

854381   Yakınlık (proximity) kartları/künyeleri

  

854389   Diğer elektrikli makine-cihazlar

  

854390   Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazların aksam/parçası

  

8544       İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri; fiber optik kablo

  

854411   Bakırdan bobin telleri

  

854419   Diğerlerinden bobin telleri

  

854420   Koaksiyal kablolar ve diğer koaksiyal elektrik iletkenler

  

854430   Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları

  

854441   Bağlantı parçalı elektrik iletkenleri (gerilimi=<80 V.)

  

854449   Diğer elektrik iletkenleri (gerilimi=<80 V. için)

  

854451   Bağlantı parçaları-elektrik iletkenleri (80 V.<gerilim<1000 V.)

  

854459   Diğer elektrik iletkenleri (80V.<gerilim<1000 V. için)

  

854460   Diğer elektrik iletkenleri (1000 voltun üstünde devreler için)

  

854470   Fiber optik kablolar

  

8545       Kömür elektrotlar; kömür fırçaları; lamba, pil kömürleri vb

  

854511   Fırınlarda kullanılmaya mahsus elektrotlar

  

854519   Diğer kömür elektrotlar

  

854520   Fırçalar (baleler)

  

854590   Diğer kömürden elektrik işlerinde kullanılan eşya



  

8546       Her türlü maddeden elektrik izolatörleri

  

854610   Camdan izolatörler

  

854620   Seramikten elektrik izolatörleri

  

854690   Diğer maddelerden elektrik izolatörleri

  

8547       Elektrikli makine, cihaz, tesisleri izole edici parçalar

  

854710   makine ve cihazları izole edici seramikten bağlantı parçaları

  

854720   Makine ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları

  

854790   Diğer maddeler elektrik için izole edici bağlantı parça

  

8548       Pil, batarya, akümülatör, döküntü/hurda vb. yerde belirtilmeyen makine vb. aks./parça

  

854810   Pil, batarya, akümülatörlerin döküntü ve hurdaları

  

854890   Makine ve cihazların diğer elektrikli aksam, parçaları

  

Q             NAKİL VASITALARI

  

86           Demiryolu ulaşım araçları vb. aksam ve parçaları

  

8601       Elektrikli lokomotif

  

860110   Elektrik enerjisini dışarıdan alan lokomotifler

  

860120   Elektrik akömürülatürlü lokomotifler

  

8602       Diğer lokomotif, lokotraktör, tenderler

  

860210   Dizel elektrikli lokomotifler

  

860290   Diğer lokomotifler

  

8603       Kendinden hareketli demiryolu tramvay vagonları

  



860310   Elektrik enerjisini dışarıdan alan demiryolu ve tramvay vagonları

  

860390   Diğer demiryolu ve tramvay vagonları

  

8604       Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları

  

860400   Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları

  

8605       Kendinden hareketli olmayan demiryolu/tramvay yolcu vagonları

  

860500   Kendinden hareketli olmayan demiryolu/tramvay yolcu vagonları

  

8606       Kendinden hareketli olmayan yük vagonları, vagonetleri

  

860610   Sarnıçlı vagonlar vb.

  

860620   İzoterm ve frigorifik vagonlar

  

860630   Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar

  

860691   Örtülü/kapalı vagonlar

  

860692   Açık vagonlar, sabit kenarlı (yükseklik>60 cm.)

  

860699   Diğer yük vagonları

  

8607       Demiryolu taşıtlarının, tramvayların aksam-parçaları

  

860711   Çekici bojiler ve bissel bojiler

  

860712   Diğer bojiler ve bissel bojiler

  

860719   Dingil, tekerlek vb. aksam-parçaları

  

860721   Havalı frenler vb. aksam-parçaları

  

860729   Diğer frenler vb. aksam-parçaları

  

860730   Cer kancaları, koşum takımı, müsademe tamponu vb. aksam-parçaları

  

860791   Lokomotif aksam-parçaları



  

860799   Demiryolu, tramvay taşıtlarının diğer aksam-parçaları

  

8608       Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, aksam-parçalar

  

860800   Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, aksam-parçalar

  

8609       Demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynerler

  

860900   Demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynerler

  

87           Kara taşıtları ve bunların aksam, parçaları

  

8700       Motorlu kara taşıtları vb. aksam ve parçaları

  

870000   Motorlu kara taşıtları vb. aksam ve parçaları

  

8701       Traktörler

  

870110   Motokültürler

  

870120   Çekiciler; yarı römorklar için

  

870130   Traktör; paletli

  

870190   Traktör; diğer

  

8702       Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar

  

870210   Dizel/yarı dizel motorlu toplu yolcu taşıtları

  

870290   Kıvılcım ateşlemeli motorlu diğer toplu yolcu taşıtları

  

8703       Otomobili, steyşın vagonlar, yarış arabaları

  

870310   Özel kar taşıtları, golf sahası arabaları vb. özel taşıtlar

  

870321   Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (silindir hacmi=<1000cm3)

  

870322   Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1000cm3<silindir=<1500 cm3)

  



870323   Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (1500cm3<silindir=<3000 cm3)

  

870324   Motorlu taşıt; kıvılcım ateşlemeli (3000cm3<silindir hacmi)

  

870331   Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir hacmi=<1500cm3)

  

870332   Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (1500cm3<silindir hacmi=<2500cm3)

  

870333   Motorlu taşıt; dizel/yarı dizel (silindir hacmi>2500cm3)

  

870390   İnsan taşıyan diğer motorlu taşıtlar

  

8704       Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

  

870410   Karayolu dışında kullanılan damperler

  

870421   Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5ton)

  

870422   Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (5ton<taşıma kapasitesi<20 ton)

  

870423   Dizel/yarı dizel motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi>20 ton)

  

870431   Kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi<5 ton)

  

870432   Kıvılcım ateşlemeli motorlu taşıtlar (taşıma kapasitesi>5 ton)

  

870490   Eşya taşımaya mahsus diğer motorlu taşıtlar

  

8705       Özel amaçlı motorlu taşıtlar

  

870510   Vinçli taşıtlar

  

870520   Sondaj/delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler

  

870530   İtfaiye taşıtları

  

870540   Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar

  

870590   Özel amaçlı diğer motorlu taşıtlar

  

8706       Kara taşıtları için motorlu şasiler



  

870600   Kara taşıtları için motorlu şasiler

  

8707       Kara taşıtları için karoserileri

  

870710   Binek otomobilinin karoseri (şoför mahalli dahil)

  

870790   Diğer kara taşıtlarının karoserileri (şoför mahalli dahil)

  

8708       Kara taşıtları için aksam, parçaları

  

870810   Kara taşıtları için tamponlar vb. aksam, parçaları

  

870821   Kara taşıtları için emniyet kemerleri

  

870829   Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları

  

870831   Kara taşıtlarının monte edilmiş fren balataları

  

870839   Kara taşıtları için frenleri, servo frenleri vb. aksamı

  

870840   Kara taşıtları için vites kutuları

  

870850   Kara taşıtları için diferansiyelli hareket ettirici aksları

  

870860   Kara taşıtları için taşıyıcı aksları vb. aksam-parçaları

  

870870   Kara taşıtları için tekerlekleri vb aksam, parça/aksesuarı

  

870880   Kara taşıtları için suspansiyon amortisörleri

  

870891   Kara taşıtları için radyatörleri

  

870892   Kara taşıtları için eksoz susturucu-boruları

  

870893   Kara taşıtları için debriyajları vb. aksam-parçaları

  

870894   Kara taşıtları için direksiyon simitleri, kolonları, kutuları

  

870899   Kara taşıtları için diğer aksam-parçaları

  



8709       Kısa mesafe eşya taşıyıcıları (fabrika, antrepo, liman vs de)

  

870911   Kısa mesafe eşya taşıyan elektrikli taşıtlar

  

870919   Kısa mesafe eşya taşıyan diğer taşıtlar

  

870990   Kısa mesafe eşya taşıyan yük arabalarının aksa ve parçaları

  

8710       Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu)

  

871000   Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu)

  

8711       Motosiklet, mopetler, motorlu bisikletler, sepetler

  

871110   Motosiklet; içten yanmalı doğrusal pistonlu (silindir hacmi<50 cm3)

  

871120   Motosiklet; içten yanmalı pistonlu (50cm3<silindir hacmi<250cm3)

  

871130   Motosiklet; içten yanmalı pistonlu (250cm3<silindir=<500cm3)

  

871140   Motosiklet; içten yanmalı pistonlu mot. (500 cm3<silindir hacmi<800 cm3)

  

871150   Motosiklet; içten yanmalı pistonlu mot. (silindir hacmi>800 cm3)

  

871190   Yardımcı motoru bulunan diğer tekerlekli taşıtlar, sepetler

  

8712       Bisiklet; motorsuz (üç tekerlekliler dahil)

  

871200   Bisiklet; motorsuz (üç tekerlekliler dahil)

  

8713       Sakat ve hasta taşıtları

  

871310   Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli olmayan

  

871390   Sakat ve hasta taşıtları; kendinden hareketli

  

8714       Motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtların aksam, parçaları

  

871411   Motosiklet, mopet seleleri

  

871419   Motosiklet, mopet diğer aksam, parçaları



  

871420   Sakat ve hasta arabaları için aksam, parçalar

  

871491   Çerçeveler ve furşlar (çatallar) vb. aksam-parçaları

  

871492   Jantlar, tekerleklere mahsus gergi çubukları

  

871493   Tekerlek poyraları, tekerlekler için zincir dişlileri

  

871494   Frenler, kontrpedallar, poyrafrenler, aksam-parçaları

  

871495   Bisikletlere ait seleler

  

871496   Pedallar ve krank dişlileri vb. aksamı

  

871499   Motorsuz bisiklet vb. ile hasta arabalarının diğer aksamı, parçaları

  

8715       Çocuk arabaları, pusetler vs. arabalar vb. aksam-parçaları

  

871500   Çocuk arabaları, pusetler vs. arabalar vb. aksam-parçaları

  

8716       Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. ile aksam-parçaları

  

871610   Karavan tipi kamp/ikamet için römork, yarı römorklar

  

871620   Tarımda kullanılan yüklemeli/boşaltmalı römork, yarı römorklar

  

871631   Tanker römork ve yarı römorklar

  

871639   Yük taşımaya mahsus römork ve yarı römorklar

  

871640   Diğer römorklar ve yarı römorklar

  

871680   Diğer taşıtlar

  

871690   Römork, yarı römork vb. taşıtların aksam-parçaları

  

88           Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları

  

8800       Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları

  



880000   Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam ve parçaları

  

8801       Balon ve hava gemileri; planör ve motorsuz diğer hava taşıtları

  

880110   Planörler ve delta kanatlı planörler

  

880190   Balonlar ve hava gemileri; motorsuz diğer hava taşıtları

  

8802       Diğer hava taşıtları, uzay araçları

  

880211   Helikopter (boş haldeki ağırlıkları <2000 kg)

  

880212   Helikopter (boş haldeki ağırlıkları >2000 kg)

  

880220   Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık < 2000 kg)

  

880230   Uçak ve diğer hava taşıtları (2000kg<boş ağırlık<15000 kg)

  

880240   Uçak ve diğer hava taşıtları (boş ağırlık >15000 kg)

  

880260   Hava taşıtı, sivil olmayan diğer (boş ağırlık >15000 kg)

  

8803       Balon, hava gemisi, planör vb. diğer hava taşıtlarının aksam ve parçaları

  

880310   Pervaneler ve rotorlar vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

880320   İniş takımları vb. aksam ve parçaları; hava taşıtlarının

  

880330   Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları

  

880390   Diğer hava araçlarının aksam, parçası

  

8804       Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto

  

880400   Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto

  

8805       Hava taşıtlarını fırlatma, iniş vb. cihaz ve tertibatı

  

880510   Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı vb. aksam ve

  

880521   Hava muharebe simulatörü ve bunların aksamı



  

880529   Yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus diğer cihazlar vb.aksam, parçaları

  

89           Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar

  

8900       Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar

  

890000   Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar

  

8901       Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar

  

890110   Yolcu, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere üretilen gemiler

  

890120   Sarnıçlı gemiler (tankerler)

  

890130   Gemi; frigorifik gemiler (sarnıçlı gemiler hariç)

  

890190   Gemi; yük ve hem insan hem de yük taşıyan gemiler

  

8902       Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine mahsus fabrika gemiler

  

890200   Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine mahsus fabrika gemiler

  

8903       Yatlar, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli kayık, kano

  

890310   Şişirilebilir olan yat, diğer eğlence ve spor teknesi; kürekli kayık, kano

  

890391   Yelkenli tekneler

  

890392   Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)

  

890399   Diğer deniz taşıtları

  

8904       Römorkörler ve itici gemiler

  

890400   Römorkörler ve itici gemiler

  

8905       Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler vb.

  

890510   Tarak gemileri

  



890520   Yüzer/dalabilen sondaj ve üretim platformları

  

890590   Fener, yangın söndürme gemileri, yüzer vinç ve havuzlar

  

8906       Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli hariç)

  

890610   Savaş gemileri

  

890690   Kurtarma gemileri

  

8907       Diğer yüzer araçlar (sallar, tanklar, coffer damlar, yükleme, boşaltma platformu vb.)

  

890710   Şişirilebilir sallar

  

890790   Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.)

  

8908       Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar

  

890800   Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar

  

R             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 cihazları, tıbbi alet.

  

9001       Optik mamuller (lif, demet, kablo, polarizan eşya, lens, gözlük)

  

900110   Optik lifler, demetleri ve kabloları

  

900120   Yaprak/levha halinde polarizan maddeler

  

900130   Kontakt lensler

  

900140   Camdan gözlük camları

  

900150   Diğer maddelerden gözlük camları

  

900190   Mercekler, prizmalar, aynalar, optik elemanlar

  

9002       Alet ve cihazlar için monte edilmiş mercek, prizma, ayna vb.



  

900211   Kamera, projektör, fotoğraf vs. büyültme/küçültme cihazlarına mahsus mercekler

  

900219   Diğer optik cihazların objektif mercekleri

  

900220   Optik cihazların filtreleri

  

900290   Optik alet ve cihazlar için diğer prizma vb. optik elemanlar

  

9003       Gözlük çerçeveleri vb. aksamı-parçaları

  

900311   Plastikten gözlük çerçeveleri

  

900319   Diğer maddelerden gözlük çerçeveleri

  

900390   Gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüğü aksam, parçaları

  

9004       Gözlükler, güneş gözlükleri (numaralı, koruyucu, vb)

  

900410   Güneş gözlükleri

  

900490   Diğer gözlükler

  

9005       Dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. mesnetleri

  

900510   Çiftgözlü dürbün

  

900580   Diğer dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. mesnetleri

  

900590   Dürbünler, optik teleskoplar, astronomi aletleri vb. aksam, parçaları

  

9006       Fotoğraf makine ve cihazları, flaş cihazı, lambası

  

900610   Baskı plaka/silindirlerini hazırlamaya mahsus cihazlar

  

900620   Mikrofilm, mikrofiş vb. üzerine kayıt yapan makine ve cihazlar

  

900630   Sualtı, hava araştırması, iç organlar vb. için özel cihazlar

  

900640   Anında fotoğraf veren makineler

  



900651   Tek objektifli refleks fotoğraf makinesi (sır) film (eni=<35mm.)

  

900652   Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği <35mm.)

  

900653   Diğer fotoğraf makineleri, rulo film (genişliği=35mm)

  

900659   Diğer fotoğraf makineleri

  

900661   Deşarj lambalı elektronik flaşlar

  

900662   Flaş lambaları, flaş küpleri vb.

  

900669   Fotoğrafçılıkta flash ışığı meydana getirmeye mahsus diğer cihazlar

  

900691   Fotoğraf makinelerine ait aksam, parça ve aksesuar

  

900699   Diğer fotoğraf cihazlarının tertibatın aksam, parçaları

  

9007       Sinema kameraları ve projektörleri

  

900711   Kameralar (eni<16 mm./eni=çift8 mm.)

  

900719   Kameralar diğer (film eni=>16 mm)

  

900720   Kameralar için projektörler

  

900791   Kameralara ait aksam, parçalar

  

900792   Projektörlere ait aksam, parçalar

  

9008       Sabit görüntü projektörleri, fotoğraf büyültücü, küçültücüler

  

900810   Slayt projektörleri

  

900820   Mikrofilm, mikrofiş/diğer mikro form okuyucular

  

900830   Diğer görüntü projektörleri

  

900840   Fotoğraf büyültücü/küçültücü cihazlar

  

900890   Sabit görüntü projektörleri, fotoğraf büyültme/küçültme cihaz. aksam/parça



  

9009       Optik sistemli/kontaklı fotokopi, termokopi cihazları

  

900911   Doğrudan doğruya kopya çıkaran elektrostatik fotokopi cihazı

  

900912   Bir aracı yoluyla kopya çıkaran elektrostatik fotokopi cihazı

  

900921   Optik sistemli diğer fotokopi cihazı

  

900922   Kontaktlı fotokopi cihazları

  

900930   Termokopi cihazları

  

900991   Optik sistemli/kontaklı fotokopi, termokopi cihazlarının otomatik belge besleyicileri

  

900992   Optik sistemli/kontaklı fotokopi, termokopi cihazlarının kağıt besleme tepsileri

  

900993   Optik sistemli/kontaklı fotokopi, termokopi cihazlarının ayırıcıları

  

900999   Optik sistemli/kontaklı fotokopi, termokopi cihazlarının diğer aksam ve parçası

  

9010       Fotoğraf, sinema laboratuvar alet, cihazları, negatoskoplar vb.

  

901010   Rulo halindeki fotoğraf, film/kağıtlara baskı yapan cihazlar

  

901041   Diskler üzerine doğrudan yazan cihazlar

  

901042   Fotorepetörler

  

901049   Fotoğraf/sinema laboratuvarlarında kullanılan diğer malzeme ve cihazlar

  

901050   Sinema, fotoğraf laboratuvarları diğer için cihazlar, negatoskoplar

  

901060   Projeksiyon perdeleri

  

901090   Sinema/fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan cihazların aksam/parçası

  

9011       Kombine halde optik mikroskoplar (mikrofotografi vb.)

  

901110   Stereoskopik mikroskoplar

  



901120   Fotomikrografı/sinefotomikrografı/mikroprojeksiyon için mikroskoplar

  

901180   Diğer mikroskoplar

  

901190   Optik mikroskopların aksam, parça ve aksesuar

  

9012       Optik mikroskoplar hariç, mikroskoplar; difraksiyon cihazları

  

901210   Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

  

901290   Elektron, proton mikroskopları, difraksiyon cihazı aksam, parça/aksesuar

  

9013       Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler

  

901310   Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, teleskop vb. aksamı

  

901320   Lazerler (lazer diyotları hariç)

  

901380   Diğer alet, cihaz-tertibatlar

  

901390   Teleskopik dürbün, periskop diğer tertibatın aksamı-parçaları

  

9014       Pusulalar, denizci kompasları, yolculukta kullanılan aletler

  

901410   Pusulalar

  

901420   Hava, uzay yolculuklarına mahsus alet, cihazlar

  

901480   Diğer seyrüsefer alet ve cihazları

  

901490   Pusula vb.aletlerin aksam, parçaları

  

9015       Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, jeofizik vb. alet ve cihazları, telemetreler

  

901510   Telemetreler

  

901520   Teodolitler ve takeometreler

  

901530   Seviye tespit aletleri (nivolar)

  

901540   Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları



  

901580   Arazi, hidrografi, oşinografi, hidroloji, meteoroloji vb. aletleri

  

901590   Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, jeofizik, telemetrelerin aksamı

  

9016       Hassas teraziler (hassasiyet =<5 santigram)

  

901600   Hassas teraziler (hassasiyet =<5 santigram)

  

9017       Teknik, resim makine ve aletleri

  

901710   Çizim masa ve makineleri

  

901720   Resim, çizim, hesap yapmaya mahsus aletler

  

901730   Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar

  

901780   Diğer teknik, resim makine ve aletleri

  

901790   Teknik, resim makine ve aletlerinin aksam, parçası

  

9018       Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları

  

901811   Elektrokardiyograflar (EKG)

  

901812   Ultrasonik tetkik cihazları

  

901813   Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları

  

901814   Sintigrafi cihazları

  

901819   Diğer elektro teşhis cihazları vb.

  

901820   Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlar ve aksamı

  

901831   Şırıngalar

  

901832   Metalden boru şeklinde iğneler, ameliyat dikiş iğneleri

  

901839   Kateterler, kanüller vb. aletler

  



901841   Dişçi tornaları

  

901849   Dişçiliğe mahsus diğer alet ve cihazlar

  

901850   Göz tıbbi ile ilgili alet ve cihazlar

  

901890   Tababetle ilgili diğer alet ve cihazlar

  

9019       Suni solunum, solunum terapi, mekanoterapi, masaj vb. cihazları

  

901910   Mekanoterapi, masaj, psikotekni, test cihazları

  

901920   Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

  

9020       Diğer solunum cihazları, gaz maskeleri

  

902000   Diğer solunum cihazları, gaz maskeleri

  

9021       Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb.

  

902110   Ortopedik/kırıklara mahsus cihazlar

  

902121   Protez dişler

  

902129   Protez diş bağlantı parçaları

  

902131   Suni eklemler

  

902139   Vücudun diğer suni parçaları

  

902140   İşitme cihazları

  

902150   Kalp pilleri (aksam, parça ve aksesuar hariç

  

902190   Ortopedik, işitme, kırıklara mahsus cihazların vb. aksamı

  

9022       Radyasyonlu cihazlar, x ışınlı jeneratörler, tedavi koltukları

  

902212   Bilgisayarlı tomografi cihazları

  

902213   Dişçiliğe mahsus x; ışınlı cihazlar



  

902214   Diğer tıbbi, cerrahi, veterinerlik amaçlı x ışınlı cihazlar

  

902219   Diğer amaçlar için diğer x ışınlı cihazlar

  

902221   Alfa, beta, gama ışınlı tıbbi, cihazlar

  

902229   Alfa, beta, gama ışınlı diğer amaçlar için cihazlar

  

902230   X ışın tüpleri

  

902290   Diğer ışınlı alet ve cihazların aksam-parçaları

  

9023       Eğitim, sergiler için gösteri amaçlı alet, cihaz ve modeller

  

902300   Eğitim, sergiler için gösteri amaçlı alet, cihaz ve modeller

  

9024       Maddelerin mekanik özelliklerini belirleyen makine ve cihazlar

  

902410   Metallerin mekanik özelliklerini belirleyen makine ve cihazlar

  

902480   Diğer maddelerin mekanik özelliklerini belirleyen cihazlar

  

902490   Maddelerin mekanik özelliklerini belirleyen makine ve cihazların aksam/parçası

  

9025       Dansimetre, aerometre vb. termometre, pirometre, higrometre vb.

  

902511   Termometre ve pirometreler (sıvılı olanlar)

  

902519   Termometre ve pirometreler (diğer hallerde)

  

902580   Dansimetre, aerometre vb. higrometre vb.

  

902590   Dansi, aero vb. termo, piro, higro metre vb.nin aksam; parçası

  

9026       Sıvı-gaz akışı, seviyesi, basıncı vb. ölçen alet ve cihazlar

  

902610   Sıvıların akışını ve seviyesini ölçen, kontrol eden aletler

  

902620   Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar

  



902680   Sıvı, gazların değişken özelliklerini ölçen diğer cihazlar

  

902690   Sıvı-gazların değişken özelliklerini ölçen alet parçaları

  

9027       Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus cihazlar, mikrotomlar

  

902710   Gaz/duman tahlil cihazları

  

902720   Kromatograflar ve elektroforez cihazları

  

902730   Optik ışınlı spektrometreler ve spektrograflar

  

902740   Pozometreler

  

902750   Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)

  

902780   Yüzey gerilimi, genleşme vb. özellikleri ölçen alet-cihazlar

  

902790   Mikrotomlar; aksam, parça-aksesuarları

  

9028       Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları

  

902810   Gaz sayaçları

  

902820   Sıvı sayaçları

  

902830   Elektrik sayaçları

  

902890   Gaz, sıvı ve elektrik sayaçlarının aksam-parçası

  

9029       Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlar

  

902910   Devir, üretim sayaçları, taksimetre, mesafe sayaçları, pedometre

  

902920   Hız göstergeleri, takometre, stroboskoplar

  

902990   Diğer (devir, üretim, mesafe, hız vb.) sayaçlarının aksam-parçası

  

9030       Alfa, gama, beta, x ışını, kozmik vb. ışınları ölçen alet ve cihazları

  

903010   İyonlaşma ışınlarını ölçen alet-cihazlar



  

903020   Katot ışınlı osiloskoplar-osilograflar

  

903031   Multimetreler

  

903039   Diğer volt, amper, om, güç ölçü, kontrol alet-cihazları

  

903040   Telekomünikasyon ölçü, kontrol cihazları-hipsometre, sofometre

  

903082   Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar

  

903083   Kaydedici tertibatı olan ışın, elektrik vb. ölçü kontrol aleti

  

903089   Diğer ışın, elektrik ölçü, kontrol alet ve cihazları

  

903090   Alfa, gama, beta, x ışını, kozmik vb. ışınları ölçen alet ve cihazların aksamı

  

9031       Diğer ölçme, kontrol alet ve cihazları, profil projektörleri

  

903110   Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri)

  

903120   Deney standları

  

903130   Profil projektörleri

  

903141   Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar

  

903149   Diğer optik alet ve cihazlar

  

903180   Diğer alet, cihaz ve makineler

  

903190   Diğer ölçme, kontrol aletlerinin aksam-parçaları

  

9032       Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazları

  

903210   Termostatlar

  

903220   Manostatlar (basınç kontrol cihazları)

  

903281   Hidrolik/pnömatik alet ve cihazlar

  



903289   Diğer alet ve cihazlar

  

903290   Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam-parçası

  

9033       Optik alet, cihaz, sinema, ölçü, ayar makine ve cihazların diğer parçaları

  

903300   Optik alet, cihaz, sinema, ölçü, ayar makine ve cihazların diğer parçaları

  

91           Saatler ve bunların aksam ve parçaları

  

9101       Kol, cep ve diğer saatler

  

910111   Sadece mekanik göstergesi elektrikle çalışan kol saatleri

  

910112   Sadece opto-elektronik göstergesi olan elektrikle çalışan kol saatleri

  

910119   Elektrikle çalışan diğer kol saatleri

  

910121   Otomatik kurmalı olan kol saatleri

  

910129   Diğer kol saatleri

  

910191   Elektrikle çalışan diğer saat ve kronometreler

  

910199   Diğer saat ve kronometreler (zarfları kıymetli metalle kaplamalı)

  

9102       Kol, cep ve diğer saatler (9001 hariç)

  

910211   Kol saati; sadece mekanik göstergesi olan elektrikle çalışan

  

910212   Kol saati; sadece opto-elektronik göstergesi olan elektronikle çalışan

  

910219   Kol saati; elektrikle çalışan diğerleri

  

910221   Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri

  

910229   Kol saatleri; elektrikle çalışanlar; diğerleri

  

910291   Diğer saatler; elektrikle çalışan

  

910299   Diğer saat ve kronometreler; diğer şekilde çalışanlar



  

9103       Saat makineli masa ve çalar saatler

  

910310   Saat makineli masa ve çalar saatler; elektrikle çalışan

  

910390   Saat makineli masa ve çalar saatler; diğer şekilde çalışan

  

9104       Taşıtların alet tabloları için saatler vb.

  

910400   Taşıtların alet tabloları için saatler vb.

  

9105       Diğer saatler

  

910511   Çalar saatler; elektrikle çalışan

  

910519   Çalar saatler; pil/akü ile çalışan

  

910521   Duvar saatleri; elektrikle çalışan

  

910529   Duvar saatleri; pil/akü ile çalışan

  

910591   Diğer saatler; elektrikle çalışan (zaman ölçen sayaçlar dahil)

  

910599   Diğer şekillerde çalışan diğer saatler

  

9106       Saat makineli/senkron motorlu zaman kontrollü cihaz ve sayaçları

  

910610   Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar

  

910620   Parkmetreler

  

910690   Diğer saat makineli/senkron motorlu zaman kontrollü cihaz ve sayaçları

  

9107       Bir mekanizmayı harekete geçiren çeşitli saatler

  

910700   Bir mekanizmayı harekete geçiren çeşitli saatler

  

9108       Cep ve kol saati makineleri

  

910811   Cep/kol saat makinesi; pilli/akülü mekanik göstergeli

  



910812   Cep/kol saat makinesi; opto-elektronik göstergeli, pilli vb.

  

910819   Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü

  

910820   Cep/kol saati makinesi; otomatik kurmalı

  

910890   Cep/kol saati makinesi, diğer (tamamlanmış/birleştirilmiş)

  

9109       Diğer saat makineleri

  

910911   Çalar saatlere ait makine; elektrikle çalışan

  

910919   Diğer saatlere ait makine; elektrikle çalışan

  

910990   Diğer şekillerde çalışan diğer saatlere ait makineler

  

9110       Komple saat makineleri (monte edilmemiş, kısmen monte edilmiş)

  

911011   Cep, kol saati makinesine ait tamamlanmış makineler

  

911012   Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler

  

911019   Cep/kol saatleri makine taslakları

  

911090   Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set

  

9111       Cep/ kol ve diğer saatlerin zarfları vb. aksam, parçası

  

911110   Cep/kol saatleri kıymetli metal/kıymetli metal kaplı zarfları

  

911120   Cep/kol saati zarfları (adi metalden, altın, gümüş kaplı)

  

911180   Cep/kol saatlerinin diğer zarfları

  

911190   Cep/kol saati zarflarının aksam, parçaları

  

9112       Masa ve duvar saati zarfları ve zarf parçaları

  

911220   Masa ve duvar saatlerinin zarfları vb. aksamı

  

911290   Masa, duvar saati zarflarının aksam ve parçaları



  

9113       Kol ve cep saati kayışları, bilezikleri vb. aksamı

  

911310   Kol saati bilezikleri;kıymetli metal/kıymetli metal kaplama

  

911320   Adi metallerle kaplı kol saati bilezikleri

  

911390   Saat kayışları, zincirleri; diğer maddelerden

  

9114       Diğer saat aksam-parçaları

  

911410   Yaylar (zemberekler dahil)

  

911420   Taşlar

  

911430   Kadranlar

  

911440   Platin ve köprü

  

911490   Diğer saat aksam, parçaları

  

92           Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

  

9201       Piyanolar, klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler

  

920110   Düz piyanolar

  

920120   Kuyruklu piyanolar

  

920190   Klavsenler ve klavyeli telli aletler

  

9202       Telli diğer müzik aletleri

  

920210   Yayla çalın telli aletler

  

920290   Diğer şekillerde çalınan telli müzik aletleri

  

9203       Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, metal dilli benzeri aletler

  

920300   Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, metal dilli benzeri aletler

  



9204       Akordeonlar vb. aletler, ağız armonikaları

  

920410   Akordeonlar vb. aletler

  

920420   Ağız armonikaları

  

9205       Nefesle çalınan diğer müzik aletleri

  

920510   Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri

  

920590   Diğer üflemeli müzik aletleri

  

9206       Vurularak çalınan müzik aletleri (davul, ksilofon, zil, kas vs.)

  

920600   Vurularak çalınan müzik aletleri (davul, ksilofon, zil, kas vs.)

  

9207       Elektrikle ses üreten/yükselten klavyeli müzik aletleri

  

920710   Klavyeli aletler (akordeonlar hariç

  

920790   Elektrikle ses üreten/yükselten klavyeli diğer müzik aletleri

  

9208       Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, düdükler vb.

  

920810   Müzik kutuları

  

920890   Düdükler, çağrı boruları, laternalar vb. müzik aletleri

  

9209       Müzik aletlerine ait aksam, parça, aksesuar ve mekanizmalar

  

920910   Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar

  

920920   Müzik kutuları için mekanizmalar

  

920930   Müzik aletlerinin telleri

  

920991   Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar

  

920992   Telli müzik aletleri için aksam, parça ve aksesuar

  

920993   Klavyeli borulu orglar, armonyumlar vb. aksam, parçaları



  

920994   Sesi elektrikle üreten müzik aletlerinin aksam, parçaları

  

920999   Diğer müzik aletlerinin aksam, parça-aksesuarları

  

S             SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

  

93           Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları

  

9300       Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları

  

930000   Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları

  

9301       Harp silahları

  

930111   Kendinden itmeli topçu silahları

  

930119   Diğer topçu silahları

  

930120   Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri

  

930190   Diğer harp silahları

  

9302       Revolverler ve tabancalar

  

930200   Revolverler ve tabancalar

  

9303       Diğer ateşli silahlar

  

930310   Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar

  

930320   Spor, avcılık, hedef atışı için av tüfeği

  

930330   Diğer spor, av/hedef tüfekleri

  

930390   Diğer ateşli silahlar

  

9304       Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.)

  

930400   Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.)

  



9305       Ateşli silahların aksam-parçaları, teferruatı

  

930510   Revolverler ve tabancaların aksam, parçaları

  

930521   Av tüfeği namluları

  

930529   Silah ve mühimmatların diğer aksam, parçaları

  

930591   Harp silahlarının (93.01 pozisyonundaki) aksam ve parçası

  

930599   Ateşli silahlara ait diğer aksam; parçalar

  

9306       Bombalar, torpil, mayın, mermi vb. harp mühimmatı vb. aksamı, parçası

  

930610   Perçinleme vb. alet/sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler

  

930621   Av tüfeği için fişekler

  

930629   Havalı silah kurşunları

  

930630   Diğer fişekler vb. aksam-parçaları

  

930690   Silahlara ait mermiler ve mühimmat

  

9307       Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları

  

930700   Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları

  

T             MUHTELIF MAMUL EŞYA

  

94           Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar

  

9401       Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

  

940110   Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar

  

940120   Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar

  

940130   Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler

  

940140   Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)



  

940150   Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu vb mad. oturmaya mahsus mobilyalar

  

940161   Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940169   Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940171   Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940179   Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940180   Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

940190   Oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları

  

9402       Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan mobilyalar

  

940210   Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve aksam, parçaları

  

940290   Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar

  

9403       Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları

  

940310   Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar

  

940320   Diğer metal mobilyalar

  

940330   Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar

  

940340   Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyalar

  

940350   Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

  

940360   Diğer ahşap mobilyalar

  

940370   Plastik maddelerden mobilyalar

  

940380   Diğer maddelerden mobilyalar

  

940390   Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar

  



9404       Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb

  

940410   Somyalar

  

940421   Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar

  

940429   Diğer maddelerden yataklar

  

940430   Uyku tulumları

  

940490   Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb.

  

9405       Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı tabela, plaka vb.

  

940510   Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları

  

940520   Masa, sıra, yatak odası, döşemeye konan ayaklı elektrik lambası

  

940530   Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

  

940540   Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları

  

940550   Elektrikli olmayan diğer aydınlatma cihazları

  

940560   Reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları vb.

  

940591   Camdan aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

940592   Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

940599   Aydınlatma cihazlarının diğer aksam-parçaları

  

9406       Prefabrik yapılar

  

940600   Prefabrik yapılar

  

95           Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları

  

9501       Çocuklar için binilmeye mahsus tekerlekli oyuncaklar

  

950100   Çocuklar için binilmeye mahsus tekerlekli oyuncaklar



  

9502       Sadece insan şeklinde yapma bebekler

  

950210   Yapma bebekler

  

950291   Sadece insan şeklinde yapma bebeklerin giysi/aksesuarı/ayakkabı/şapkaları

  

950299   Sadece insan şeklinde yapma bebeklerin diğer aksam, parça ve aksesuarı

  

9503       Diğer oyuncaklar, küçültülmüş modeller, bulmacalar

  

950310   Elektrikli trenler (rayları, sinyalleri, diğer aksesuarı dahil)

  

950320   Birleştirilecek türde imal edilmiş, küçültülmüş modeller

  

950330   Diğer inşaat oyuncak-takımları

  

950341   Hayvan ve insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncak (içleri doldurulmuş)

  

950349   Hayvanları, diğer yaratıkları temsil eden diğer oyuncaklar

  

950350   Oyuncak müzik alet ve cihazları

  

950360   Bilmeceler

  

950370   Diğer oyuncaklar (takım/set halinde olanlar)

  

950380   Diğer oyuncaklar; modeller (motorlu)

  

950390   Diğer oyuncaklar

  

9504       Topluca oynanan oyunlar için eşya; bilardo, bovling tertibatı

  

950410   Bir televizyon alıcısıyla birlikte kullanılabilir türden oyun makineleri

  

950420   Bilardo eşyası-aksesuarı

  

950430   Madeni para/jetonla çalışan diğer oyun makineleri

  

950440   Oyun kağıtları

  



950490   Diğer topluca oyunlar için eşya

  

9505       Bayram, karnaval ve diğer eğlence eşyası

  

950510   Bayram, noel eğlenceleri için eşya

  

950590   Bayram, karnaval/diğer eğlenceler için diğer eşya

  

9506       Jimnastik, atletizm, diğer spor ve açık hava oyunları eşyası

  

950611   Kar kayakları

  

950612   Kayak bağlayıcıları

  

950619   Kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler

  

950621   Rüzgar sörfleri

  

950629   Su kayakları, sörf tahtaları ve su sporları yapmak için diğer malzemeler

  

950631   Golf sopaları (komple)

  

950632   Golf topları

  

950639   Golf oyunları için malzeme

  

950640   Masa tenisi için eşya-malzeme

  

950651   Tenis raketleri

  

950659   Tüylü top raketleri/benzerleri

  

950661   Tenis topları

  

950662   Şişirilebilen toplar

  

950669   Diğer toplar (golf, masa tenisi topları hariç)

  

950670   Buz patenleri (tekerlekli paten, patenli ayakkabı dahil)

  

950691   Kültür; fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi



  

950699   Spor, açık hava oyunları malzemesi, yüzme havuzları vb eşya

  

9507       Oltayla balık avlamaya mahsus takımlar ve aletler

  

950710   Olta değnekleri

  

950720   Olta iğneleri

  

950730   Olta makaraları

  

950790   Diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri, kelebek ağları vb

  

9508       Atlı karınca, salıncak, atış standları, diğ.fuar ve panayır için eşya, sirkler vb

  

950810   Gezici sirk ve hayvan sergileri

  

950890   Atlıkarınca, salıncak, atış standları, diğ. fuar ve panayır için eşya vb.

  

96           Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb)

  

9601       İşlenmiş fildişi; kemik, bağa, boynuz, mercan, sedef ve mamulleri

  

960110   İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya

  

960190   Kemik, boynuz, çatallı boynuz, mercan sedef vb mamulleri

  

9602       İşli, yont.elverişli bitki./mineral madde, parafin, reçine, stearin vb'den eşya

  

960200   İşli, yont.elverişli bitki./mineral madde, parafin, reçine, stearin vb'den eşya

  

9603       Süpürgeler, fırçalar, yer süpürgeleri, paspas, toz süpürgesi vb.

  

960310   Çalı/bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürge

  

960321   Diş fırçaları

  

960329   Traş fırçası, saç, tırnak, kirpik fırçaları, tuvalet fırçası vb

  

960330   Sanatçı fırçaları, yazı fırçaları, kozmetik tatbik fırçaları

  



960340   Boya, badana, vernik vb fırçaları; boya, badana tampon ruloları

  

960350   Makinelerin, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar

  

960390   Diğer süpürge, paspas vb

  

9604       El kalburları, elekleri

  

960400   El kalburları, elekleri

  

9605       Tuvalet malze./dikiş/elbise, ayak.temizliği için kullanılan seyahat takımları

  

960500   Tuvalet malze./dikiş/elbise, ayak.temizliği için kullanılan seyahat takımları

  

9606       Düğme, çıtçıt, yapışan fermuar, düğme kalıbı, vb aksamı, parçaları

  

960610   Çıtçıtlar vb. aksamı

  

960621   Düğme; plastik maddeden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

  

960622   Düğme; adi metalden (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış)

  

960629   Düğme (diğer maddelerden)

  

960630   Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları

  

9607       Kayarak işleyen fermuar vb. aksam, parçaları

  

960711   Kayarak işleyen fermuar (dişleri adi metallerden olan)

  

960719   Kayarak işleyen diğer fermuarlar

  

960720   Fermuarların aksamı

  

9608       Kalemler; ucu bilyeli, keçeli kalemler, dolma kalemler, parçaları

  

960810   Bilye uçlu kalemler

  

960820   Keçe uçlu/diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri

  

960831   Mürekkepli dolma kalemler, stilolar (çini mürekkebiyle çizim için)



  

960839   Diğer şekilde dolma kalemler, stilolar, mürekkepli kalemler

  

960840   Dolma kurşun kalemler

  

960850   Bilyeli, keçe uçlu, mürekkepli vd kalemlerden takımlar

  

960860   Bilyeli kalemin yedek uçları

  

960891   Yazı kalemi uçları ve damakları

  

960899   Kalem sapları, kalemlerin aksam-parçaları

  

9609       Kurşun kalemler, renkli kalemler, kurşun kalem içleri, tebeşir

  

960910   Kurşun kalem, kurşun boya kalemleri

  

960920   Siyah/renkli kurşun kalem kurşunları

  

960990   Pastel, kömür kalem, yazı-çizim tebeşiri, terzi tebeşiri

  

9610       Kayağan taşından arduvaz/diğer maddeden yazı/resim tahtası

  

961000   Kayağan taşından arduvaz/diğer maddeden yazı/resim tahtası

  

9611       Elle kullanılan tarih damgası, kaşe, numaratör, pul damgası vb. eşya

  

961100   Elle kullanılan tarih damgası, kaşe, numaratör, pul damgası vb. eşya

  

9612       Yazı makinesi şeritleri vb, ıstampalar

  

961210   Yazı makinesi şeritleri

  

961220   Istampalar

  

9613       Çakmaklar, diğer ateşleyiciler; aksam-parçaları

  

961310   Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

  

961320   Doldurulan gazlı cep çakmakları

  



961380   Diğer çakmak ve ateşleyiciler

  

961390   Çakmak ve ateşleyicilerin aksam ve parçaları

  

9614       Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları vb. aksamı, parçaları

  

961420   Pipo ve pipo lüleleri

  

961490   Pipo, pipo lüleleri, puro ve sigara ağızlıkları ve aksam, parçaları

  

9615       Saç ve süs tarakları, toka, kıskaç, bigudi vb. aksamı

  

961511   Sertleştirilmiş kauçuktan/plastikten saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

961519   Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya

  

961590   Saç ve süs tarakları, saç tokalarının aks.ve parçaları

  

9616       Koku veren spreyler, muhafaza başları, pudra ponponu, tamponları

  

961610   Koku veren spreyler, bunların muhafaza-başları

  

961620   Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon

  

9617       İzole edici ve diğer vakumlu kaplar

  

961700   İzole edici ve diğer vakumlu kaplar

  

9618       Manken vb. vitrin için otomat ve diğer hareketli tablalar

  

961800   Manken vb. vitrin için otomat ve diğer hareketli tablalar

  

U             SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

  

97           Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar

  

9701       Tamamen elle yapılmış tablo/resim ve kolajlar, vb. dekoratif pano

  

970110   Tamamen elle yapılmış tablo ve resim

  

970190   Tamamen elle yapılmış kolajlar ve dekoratif pano



  

9702       Orijinal gravür, estamp ve litografya

  

970200   Orijinal gravür, estamp ve litografya

  

9703       Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

  

970300   Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

  

9704       Türkiye'de tedavülde bulunmayan damga, posta vb. pul

  

970400   Türkiye'de tedavülde bulunmayan damga, posta vb. pul

  

9705       Zooloji, botanik, arkeolojik vb.bir değeri bulunan koleksiyon

  

970500   Zooloji, botanik, arkeolojik vb.bir değeri bulunan koleksiyon

  

9706       Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

  

970600   Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

  

98           Zati eşya, kumanya ve başka yerde belirtilmeyen diğer eşyalar

  

9811       Naklihane eşyası

  

981100   Naklihane eşyası

  

9821       Zati eşya

  

982100   Zati eşya

  

9831       Başka yerde belirtilmeyen diğer eşya

  

983100   Başka yerde belirtilmeyen diğer eşya

  

9841       Gemi ve uçak kumanyası

  

984100   Gemi ve uçak kumanyası

  


