
I           Parasal altın

  

II         Metal altın para ve tedavülde bulunan metal altın para

  

0           Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri

  

00         Canlı hayvanlar (03 hariç)

  

001       Canlı hayvanlar (03 hariç)

  

0011     Canlı sığırlar

  

00111   Sığır (damızlık)

  

00119   Sığır (damızlık olmayanlar)

  

0012     Canlı koyun ve keçi

  

00121   Koyunlar

  

00122   Keçiler

  

0013     Canlı domuzlar

  

00131   Domuzlar (damızlık)

  

00139   Diğer domuzlar

  

0014     Canlı Kümes hayvanları

  

00141   Kümes hayvanları (ağırlık < 185gr)

  

00149   Diğer kümes hayvanları

  

0015     Canlı at, eşek, katır, bardolar

  

00151   Canlı atlar

  

00152   Canlı eşekler, katırlar ve bardolar

  

0019     Canlı diğer hayvanlar



  

01         Et ve et ürünleri

  

011       Sığır eti-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

0111     Sığır eti-taze/soğutulmuş

  

01111   Sığır eti; kemikli (taze/soğutulmuş)

  

01112   Sığır eti; kemiksiz (taze/soğutulmuş)

  

0112     Sığır eti-dondurulmuş

  

01121   Kemikli sığır eti (dondurulmuş)

  

01122   Kemiksiz sığır eti (dondurulmuş)

  

012       Hayvanların (sığır hariç) eti-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

0121     Koyun, keçi eti-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

01211   Koyun ve kuzu eti (taze/soğutulmuş)

  

01212   Koyun ve kuzu eti (dondurulmuş)

  

01213   Keçi eti - taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

0122     Domuz eti-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

01221   Domuz etleri (taze/soğutulmuş)

  

01222   Domuz etleri (dondurulmuş)

  

0123     Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

01231   Kümes hayvanlarının etler (taze/soğutulmuş)

  

01232   Kümes hayvanlarının etler (dondurulnuş)

  

01233   Ördek, kaz ve beç tavuklarının yağlı karaciğeri (taze/soğutulmuş)

  



01234   Kümes hayvanlarının diğer et ve sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

01235   Kümes hayvanlarının diğer et ve sakatatı (dondurulmuş)

  

01236   Kümes hayvanlarının karaciğerleri (dondurulmuş)

  

0124     At, eşek, katır eti-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

0125     Sığır, domuz, koyun, keçi, at, merkep, katır sakatatı-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

01251   Sığır türü hayvanların sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

01252   Sığır türü hayvanların sakatatı (dondurulmuş)

  

01253   Domuz sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

01254   Domuz sakatatı (dondurulmuş)

  

01255   Diğer hayvanların diğer sakatatı (taze/soğutulmuş)

  

01256   Diğer hayvanların diğer sakatatı (dondurulmuş)

  

0129     Diğer hayvanların yenilen et ve sakatatları-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

01291   Tavşanların et ve yenilen sakatatı

  

01292   Kurbağa bacağı

  

01293   Salyangozlar (deniz salyangozları hariç)

  

01299   Diğer hayvanların et ve yenilen sakatatı

  

016       Et ve yenilen sakatat-tuzlu/salamura/kurutulmuş-sakatat un ve ezmeleri

  

0161     Domuz et ve sakatatının (tuzlanmış/tütsülenmiş vs.) yenilen un ve ezmeleri

  

01611   Domuz etlerinden but, kol vb. parçaları (kemikli) (tuz./salamura/kuru../tütsü)

  

01612   Domuzun karın ve karın parçaları (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

01619   Domuzun diğer etleri (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)



  

0168     Diğer hayvanların et ve sakatatının (tuzlanmış/tütsülenmiş vs.) yenilen un ve ezmeleri

  

01681   Sığır etleri (tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsü)

  

01689   Diğer hayvanların sakatatı (tuzlu/salamuralı/kuru/tütsülü)

  

017       Başka yerde sınıflandırılmamış hazırlanmış et ve et ürünleri

  

0171     Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb. hülasa ve suları

  

0172     Et, sakatat veya kandan mamul sosisler vb. ile müstahzarları

  

0173     Hayvanların karaciğerinden hazırlanmış maddeler, konserveler

  

0174     Kümes hayvanlarından hazırlanmış maddeler, konserveler

  

0175     Domuzun parçalarından hazırlanmış konserveler

  

0176     Sığır cinsi hayvanlardan hazırlanmış konserveler

  

0179     Diğer hayvanlardan hazırlanmış konserveler

  

02         Süt, süt ürünleri ve yumurtalar

  

022       Süt ve krema

  

0221     Süt ve krema-yoğunlaştırılmamış/tatlandırılmamış

  

02211   Süt, krema (katı yağ oranı % 1'i geçmeyen)

  

02212   Süt, krema (katı yağ oranı % 1'i geçen %6'yı geçmeyen)

  

02213   Süt, krema (katı yağ oranı %6'yı geçen)

  

0222     Süt ve krema-yoğunlaştırılmış/tatlandırılmış

  

02221   Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'ten az)

  

02222   Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'tan fazla)

  



02223   Süt, krema (tatlandırıcı içermeyen)

  

02224   Süt, krema (diğer şekillerde)

  

0223     Yoğurt, dondurma, kestirilmiş süt ve krema mamülleri

  

02231   Yoğurt (konsantre edilmiş)

  

02232   YayıkaItı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, kefir vs. (konsantre edilmiş)

  

02233   Dondurma ve yenilen diğer buzlar

  

0224     Kesilmemiş sütün suyu, tabii süt esaslı müstahsarlar

  

02241   Peyniraltı suyu ve tadil edilmiş peyniraltı suyu

  

02249   Diğer peyniraltı suyu ve tadil edilmiş peyniraltı suyu

  

023       Tereyağı, süt esaslı katı-sıvı yağlar

  

0230     Tereyağı, süt esaslı katı-sıvı yağlar

  

024       Peynir ve lor

  

0241     Rendelenmiş, toz halinde her türlü peynir

  

0242     Eritme peynirler

  

0243     Mavi damarlı peynirler

  

0249     Diğer peynirler ve lor

  

02491   Taze peynir (olgunlaşmamış/sertleşmemiş) ve lor

  

02499   Diğer peynirler

  

025       Yumurta ve yumurta albüminleri

  

0251     Kuş/kümes hayvanlarının yumurtaları-kabuklu/taze/pişirilmiş

  

0252     Kuş/kümes hayvanlarının yumurtaları-kabuksuz ve sarıları



  

02521   Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kurutulmuş)

  

02522   Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (diğer hallerde)

  

0253     Yumurta albümini

  

03         Balıklar ve diğer deniz ürünleri

  

034       Balıklar-canlı, taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

0341     Balıklar-canlı, taze/soğutulmuş

  

03411   Canlı balıklar

  

03412   Alabalıkgiller (taze/soğutulmuş)

  

03413   Yassı balıklar (taze/soğutulmuş)

  

03414   Ton balıkları (taze/soğutulmuş)

  

03415   Ringa ve sardalya balıkları (taze/soğutulmuş)

  

03416   Morina balıkları (taze/soğutulmuş)

  

03417   Uskumru balığı (taze/soğutulmuş)

  

03418   Diğer balıklar (taze/soğutulmuş)

  

03419   Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (taze/soğutulmuş)

  

0342     Balıklar; karaciğeri, yumurtaları, nefiseleri (dondurulmuş)

  

03421   Alabalıklar (dondurulmuş)

  

03422   Yassı balıklar (dondurulmuş)

  

03423   Ton balıkları (dondurulmuş)

  

03424   Ringa ve sardalya balıkları (dondurulmuş)

  



03425   Morina balıkları (dondurulmuş)

  

03426   Uskumru balıkları (dondurulmuş)

  

03427   Berlam balıkları (dondurulmuş)

  

03428   Diğer balıklar (dondurulmuş)

  

03429   Balık karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri (dondurulmuş)

  

0344     Balık filatosu, diğer balık eti-taze/soğutulmuş/dondurulmuş

  

0345     Balık filatosu, diğer balık eti-taze/soğutulmuş

  

03451   Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze/soğutulmuş)

  

03455   Diğer dondurulmuş balık etleri (filetolar hariç)

  

035       Balıklar (kuru/tuzlu/salamura/tütsülü) insan yemesi için balık unu/ezmesi/pelleti

  

0351     Kurutulmuş, tuzlanmış balıklar

  

03511   Morina balıkları (kuru/tütsülenmemiş)

  

03512   Balık filetoları-kurutulmuş/tuzlanmış/salamura edilmiş, fakat tütsülenmemiş

  

03513   Diğer balıklar (kuru/tütsülenmemiş)

  

0352     Tuzlanmış balıklar(kurutulmamış)

  

03521   Morina balıkları (tuzlu/salamuralı/kurumamış/tütsüsüz)

  

03522   Hamsi balıkları (tuzlu/salamuralı/kumamış/tütsüsüz)

  

03529   Diğer balıklar (tuzlu/salamuralı/kumamış/tütsüsüz)

  

0353     Tütsülenmiş balıklar

  

0354     Balık karaciğeri, yumurta ve nefisleri (kurutulmuş/tuzlanmış/salamura)

  

0355     İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri



  

036       Kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar

  

0361     Kabuklu hayvanlar (dondurulmuş)

  

03611   Karidesler (dondurulmuş)

  

03619   Diğer kabuklu hayvanlar (dondurulmuş)

  

0362     Kabuklu hayvanlar (dondurulmamış)

  

0363     Yumşakçalar (canlı/taze/soğutulmuş/dondurulmuş/kurutulmuş/tuzlanmış vs.)

  

03631   İstiridyeler (canlı/taze/soğutulmuş/dondurulmuş/kurutulmuş/tuzlanmış vs.)

  

03633   Mürekkep balıkları, ahtapot ve kalamar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03635   Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (canlı/taze/soğutulmuş)

  

03637   Mürekkep ve ahtapot (diğer hallerde)

  

03639   Suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar (dondurulmuş)

  

037       Balıklar, kabuklu hayvanlar ve yumşakçaların konserveleri

  

0371     Balık müstahzarları ve konserveleri, hayvar vb müstahzarları

  

03711   Som balıkları; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

03712   Sardalya/palatika/çaça/ringa balıkları-müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

03713   Ton balıkları/orkinoslar ve torikler-müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

03714   Uskumru; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

03715   Diğer balık; müstahzar ve konserve (bütün/parça)

  

03716   Hazırlanmış/konserve edilmiş diğer balıklar

  

03717   Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler

  



0372     Kabuklu hayvan, yumuşakça, sudaki omurgasızların konserveleri

  

03721   Kabuklu hayvanlar (hazırlanmış/konserve edilmiş)

  

03722   Suda yaşayan omurgasızlar, yumşakçaların konserveleri

  

04         Hububat, hububat ürünleri

  

041       Buğday ve mahlut

  

0411     Makarnalık buğday (durum buğdayı)

  

0412     Diğer buğday ve mahlut

  

042       Pirinç

  

0421     Pirinç-kavuz içinde(çeltik)

  

0422     Pirinç-kavuzu çıkarılmış

  

0423     Beyazlatılmış, yarı beyazlatılmış ve kırılmış pirinç

  

04231   Pirinç (yarı/tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç)

  

04232   Kırık pirinçler

  

043       Arpa

  

0430     Arpa

  

044       Mısır

  

0441     Mısır-tohumluk

  

0449     Mısır-diğer

  

045       Buğday, pirinç, arpa ve mısır dışı tahıllar

  

0451     Çavdar

  

0452     Yulaf



  

0453     Tane darı (koca darı)

  

0459     Kara buğday, darı (cin ve kum darı) kuş yemi ve diğer hububat

  

04591   Darı (cin ve kum darı)

  

04592   Kara buğday

  

04593   Kuş yemi

  

04599   Diğer hububat

  

046       Buğday ve mahlut unu, bulgur, irmik ve pellet

  

0461     Buğday ve mahlut unu

  

0462     Bulgur ve irmik-buğdaydan ve pelletler

  

047       Diğer hububat un, bulgur, irmik ve pellet.

  

0471     Hububat unları (buğday ve mahlut unu hariç)

  

04711   Mısır unu

  

04719   Diğer hububat unları

  

0472     Hububat bulgurları, irmikleri ve pelletleri

  

04721   Bulgur ve irmik; mısırdan

  

04722   Bulgur ve irmik; diğer hububattan

  

04729   Pelletler; diğer hububattan

  

048       Ekmekçilik ve pastacılık ürünleri, makarna

  

0481     Diğer şekillerde işlenmiş hububat taneleri (kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış vs.)

  

04811   Hububat/hububat ürünlerininden kabartılmış/kavrulmuş gıda mamülleri

  



04812   Diğer hububat esaslı gıda mamülleri (kabartılmış, kavrulmuş)

  

04813   Diğer hububat; yassılaştırılmış/flokon halinde taneler

  

04814   Diğer hububat taneleri; diğer şekilde işlenmiş

  

04815   Hububat embriyoları-bütün, yassılaştırılmış, flokon haline getirilmiş/öğütülmüş

  

0482     Malt

  

0483     Makarna

  

0484     Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamülleri

  

04841   Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

  

04842   Zencefilli ekmek, tatlı bisküviler, Waffle ve gofletler

  

04849   Diğer ekmekçi mamülleri

  

0485     (0484)"de ki ekmekçi mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışım ve hamur

  

05         Meyve ve sebzeler

  

054       Buharda veya suda kaynatılmış, pişirilmiş, meyve ve başka sebzeler

  

0541     Patates-taze/soğutulmuş

  

0542     Baklagiller (kabuksuz)-kuru

  

05421   Bezelye (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)

  

05422   Nohut; kabuksuz (kuru)

  

05423   Fasulyeler

  

05424   Mercimekler; kabuksuz (kuru)

  

05425   Bakla, at baklası; kabuksuz (kuru)

  

05429   Diğer baklagiller; kabuksuz (kuru)



  

0544     Domates (taze/soğutulmuş)

  

0545     Sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

05451   Soğanlar ve şalotlar (taze/soğutulmuş)

  

05452   Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

05453   Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, vb. (taze/soğutulmuş)

  

05454   Marul ve hindiba (taze/soğutulmuş)

  

05455   Havuç, şalgam, teke sakalı, kök kerevizi vs. (taze/soğutulmuş)

  

05456   Hıyarlar ve kornişonlar (taze/soğutulmuş)

  

05457   Baklagiller (taze/soğutulmuş)

  

05458   Mantarlar (taze/soğutulmuş)

  

05459   Diğer sebzeler (taze/soğutulmuş)

  

0546     Sebzeler-pişirilmiş/dondurulmuş

  

05461   Tatlı mısır (dondurulmuş)

  

05469   Sebze (buharda/suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

  

0547     Sebzeler ve sebze karışımları (geçici olarak konserve edilmiş)

  

0548     Manyok, ararot, salep, şerbetçi otu, keçi boynuzu, şeker pancarı-kamışı vs.

  

05481   Manyok

  

05483   Tatlı patates, ararot , salep, yer elması , sagu vb.

  

05484   Şerbetçi otu kozalakları

  

05485   Kayısı, şeftali ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri

  



05487   Şeker pancarı

  

05488   Şeker kamışı

  

05489   Başka yerde belirtilmeyen yemeye elverişli çekirdek içleri ve diğer ürünler

  

056       Kurutulmuş sebzeler, sebze ve meyvelerin unu, ezmesi, tozları

  

0561     Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilinmiş, kırılmış veya toz halinde)

  

05611   Kurutulmuş sebzeler

  

05612   Soğanlar (kurutulmuş)

  

05613   Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş)

  

05619   Diğer sebzeler; sebze karışımları (kurutulmuş)

  

0564     Manyok, ararot, salep, yerelması, patates unu, ezmesi, flokonları

  

05641   Patates unu, ezmesi ve tozları

  

05642   Patates flokonları, granülleri ve pelletleri

  

05645   Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri

  

05646   Kuru baklağillerin unu, ezmesi ve tozu

  

05647   Kök ve yumruların unu, ezmesi ve tozu

  

05648   Meyvelerin un, ezme ve tozları

  

0566     Diğer sebze konserveleri-dondurulmuş (sirkesiz, asitsiz)

  

05661   Patates (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) (dondurulmuş)

  

05669   Diğer sebze ve karışımı (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) (dondurulmuş)

  

0567     Sebze, meyva, bitki ve yemiş konserveleri

  

05671   Sebze, meyva, sert kabuklu meyva ve yenilen diğer bitki parçaları



  

05672   Domatesler (tüm/parça) (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş)

  

05673   Diğer şekilde domates (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş)

  

05674   Mantar ve domalan (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

05675   Sauerkraut (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve)

  

05676   Patates (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

05677   Tatlı mısır; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  

05679   Diğer sebze ve sebze karışımı (sirke, asetik asitten başka şekilde konserve edilmiş) (dondurulmamış)

  

057       Taze/kuru meyve ve kabuklu yemişler, bunların karışımları

  

0571     Portakal, mandalin-taze/kurutulmuş

  

05711   Portakal (taze/kurutulmuş)

  

05712   Mandarin, klemantin, vilking vb. (taze/kurutulmuş)

  

0572     Greyfurt, pomelo, limon ve diğer turunçgiller

  

05721   Limon ve tatlı limon (taze/kurutulmuş)

  

05722   Greyfurt ve Pomelo (taze/kurutulmuş)

  

05729   Diğer turunçgiller (taze/kurutulmuş)

  

0573     Muz (taze/kurutulmuş)

  

0574     Elma (taze)

  

0575     Üzüm (taze/kurutulmuş)

  

05751   Üzüm (taze)

  

05752   Üzüm (kurutulmuş)

  



0576     İncir (taze/kurutulmuş)

  

0577     Çeşitli cevizler ve diğer kabuklu meyvalar (taze/kurutulmuş)

  

05771   Hindistan cevizi

  

05772   Brezilya cevizi

  

05773   Kaju cevizi

  

05774   Badem

  

05775   Fındık

  

05776   Ceviz

  

05777   Kestane

  

05778   Antep fıstığı

  

05779   Diğer kabuklu meyvalar (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş)

  

0579     Kavun, karpuz, papaya, elma, armut, ayva ve diğer meyveler (taze)

  

05791   Karpuz, kavun ve papaye

  

05792   Armut ve ayva (taze)

  

05793   Kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze)

  

05794   Diğer meyvalar (taze)

  

05795   Ananas (taze/kurutulmuş)

  

05796   Hurma (taze/kurutulmuş)

  

05797   Avokado armudu, Guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)

  

05798   Diğer meyvalar (taze)

  

05799   Meyvalar (kurutulmuş) (0801, 0806"de kiler hariç)08. fasıldaki sert ve kabukluların karışımları



  

058       Sebze ve meyveden hazırlanmış konserveler

  

0581     Reçel, jöle, marmelat, ezme ve pestiller

  

0582     Geçici olarak konserve edilmiş meyva ve turunçgil kabukları-derhal yenilmez

  

05821   Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar-geçici konserve edilmiş

  

05822   Turunçgillerin, kavunların kabukları (taze/dondurulmuş/kurutulmuş vs.)

  

0583     Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (dondurulmuş/tatlı/tatsız)

  

05831   Çilek (dondurulmuş)

  

05832   Ahududu, dut, siyah, beyaz ve kırmızı frenk ve Bektaşi üzümü (dondurulmuş)

  

05839   Diğer meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (dondurulmuş)

  

0589     Başka yerde yer almayan meyvalar ve diğer bitki parçaları konserveleri

  

05892   Diğer sert kabuklu meyva ve karışımlarının konserveleri

  

05893   Ananas konserveleri

  

05894   Turunçgil konserveleri

  

05895   Kiraz, kayısı (zerdali dahil) şeftali konserveleri

  

05896   Diğer meyva, yemiş, bitki parçaları konserveleri

  

05897   Karışık meyva konserveleri

  

059       Meyve suları (üzüm şırası dahil) sebze suları

  

0591     Portakal suları (tadlandırılmış olsun, olmasın)

  

0592     Greyfurt suyu (tadlandırılmış olsun, olmasın)

  

0593     Diğer turunçgil suları(tadlandırılmış olsun, olmasın)

  



0599     Ananas, domates, üzüm ve diğer meyve ve sebze suları

  

05991   Ananas suyu

  

05992   Domates suyu

  

05993   Üzüm suyu

  

05994   Elma suyu

  

05995   Diğer meyvaların/sebzenin suyu

  

05996   Karışık haldeki meyva ve sebze suları

  

06         Şeker, şeker ürünleri ve bal

  

061       Şeker, bal ve şeker melası

  

0611     Ham şeker-şeker kamışından ve pancardan (tat, renk verici madde katılmamış)

  

06111   Kamış şekeri (tat/renk verici madde katılmamış)

  

06112   Pancar şekeri (tat/renk verici madde katılmamış)

  

0612     Tat ve renk verici maddeler katılmış şeker ve kimyaca saf sakkaroz

  

06121   İlave aroma/renk verici maddeler içeren şeker

  

06129   Kimyaca saf sakkoroz ve diğer şekerler

  

0615     Şeker üretimi yan ürünü melaslar

  

06151   Kamış melasları

  

06159   Diğer melaslar

  

0616     Tabii bal

  

0619     Diğer şekerler, kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz, fruktoz vb.

  

06191   Laktoz



  

06192   Akçaağaç şekeri ve şurubu

  

06193   Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık:%20"de az fruktoz içeren)

  

06194   Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık: %20-%50 fruktoz içeren)

  

06195   Kimyaca saf fruktoz

  

06196   Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50"den fazla fruktoz içeren)

  

06199   Diğer şekerler (invert şeker dahil)

  

062       Şeker mamülleri

  

0621     Meyva, sert kabuklu yemiş, bitki parçası konserveleri-şekerli

  

0622     Şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) kakaosuz

  

06221   Ciklet

  

06229   Kakao içermeyen diğer şeker mamulleri

  

07         Kahve, çay, kakao, baharat ve ürünleri

  

071       Kahve

  

0711     Kahve (kavrulmamış)

  

07111   Kahve (kafeini alınmamış, kavrulmamış)

  

07112   Kahve (kafeini alınmış, kavrulmamış)

  

07113   Kahve hülasası ve kahve yerine kullanılan maddeler

  

0712     Kahve (kavrulmuş)

  

0713     Kahve hülasası ve kahve yerine kullanılan maddeler

  

07131   Kahve hülasa, esans ve konsantreleri

  



07132   Kahve kabuk ve kapçıkları ve kahve yerine kullanılan maddeler

  

07133   Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer madde vb. konsantreleri

  

072       Kakao

  

0721     Kakao taneleri (bütün veya kırılmış) (çiğ veya kavrulmuş)

  

0722     Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)

  

0723     Kakao hamuru (yağı alınmış olsun, olmasın)

  

07231   Kakao hamuru; yağı alınmamış

  

07232   Kakao hamuru; tamamen/kısmen yağı alınmış

  

0724     Kakao yağı (katı ve sıvı)

  

0725     Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

  

073       Çikolata ve kakao içeren diğer maddeler

  

0731     Kakao tozu (şeker, tadlandırıcı madde katılmış)

  

0732     Ağırlığı 2 kg"dan fazla kap ve ambalajda kakao müstahzarı

  

0733     Gıda müstahz.-kakao/çikolata içeren doldurulmuş, dilim veya çubuk halde

  

0739     Diğer çikolata, kakao ihtiva eden gıda müstahzarları

  

074       Çay ve paraguay çayı

  

0741     Çay

  

07411   Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kgı < hazır ambalajlarda)

  

07412   Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)

  

07413   Siyah çay (fermente edilmiş) (3 kgı < hazır ambalajlarda)

  

07414   Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş)



  

0743     Paraguay çayı ve çay hülasa, esans, konsantreleri, müstahzarları

  

07431   Paraguay çayı

  

07432   Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve müstahzarları

  

075       Biber ve diğer baharatlar

  

0751     Biber, capsicum ve pimenta cinsi meyvaları (kurutulmuş/ezilmiş/öğütülmüş)

  

07511   Karabiber (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

07512   Karabiber (ezilmiş/öğütülmüş)

  

07513   Capsicum ve Pimenta cinsi biber (kurutulmuş)

  

0752     Vanilya, tarçın, karanfil, kakule küçük hindistan cevizi ve kabuğu

  

07521   Vanilya

  

07522   Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmemiş/öğütülmemiş)

  

07523   Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri (ezilmiş/öğütülmüş)

  

07524   Karanfil (bütün halindeki meyva, tane ve sapları)

  

07525   Küçük Hindistan cevizi, kabuğu ve kakule

  

07526   Anason, rezene, kişniş, Kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyvaları

  

07527   Zencefil

  

07528   Kekik; defne yaprakları, safran

  

07529   Diğer baharatlar

  

08         Hayvanlar için gıda maddeleri

  

081       Hayvan gıdası olarak kullanılan maddeler

  



0811     Hububat sapları, yonca unu, pancar, ot, kök vs. ile meşe palamudu

  

08111   Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş)

  

08112   Yonca unu ve pelletleri

  

08113   Diğer hayvan yemleri

  

08119   Hayvan yemi olabilen diğer bitkisel döküntü ve atıklar

  

0812     Kepekler-kalın, ince-diğer kalıntılar

  

08123   Baklağillerden elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

08124   Mısırdan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

08125   Pirinçten elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

08126   Buğdaydan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

08129   Diğer hububattan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar

  

0813     Bitkisel sıvı yağ üretiminden arta kalan küsbe ve diğer katı artıklar

  

08131   Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

08132   Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar

  

08133   Pamuk tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

08134   Keten tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

08135   Ayçiçeği tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

08136   Rep/kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

08137   Hindistan cevizi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

08138   Palm cevizi/palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

  

08139   Diğer bitkisel yağ üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar



  

0814     Et, balık vb unları, pelletleri-insan gıdası olmayan

  

08141   Et/sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar

  

08142   Balık, yumuşakça, sudakı omurgasızların un, pelletlerı

  

0815     Şeker, nişasta, bira imali sonucu artık ve döküntüler

  

08151   Nişastacılık artıkları vb. artıklar

  

08152   Şeker pancarı, şeker kamışı bağası artık ve posaları

  

08153   Biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları

  

0819     Şarap tortusu ve hayvan gıdası olarak kullanılan mamalar

  

08194   Şarap tortusu; ham tartr

  

08195   Kedi/köpek maması (perakende)

  

08199   Hazır diğer hayvan yemleri (perakende)

  

09         Çeşitli yenilebilir ürünler (yağ, homojenize ürünler, sos, maya vb.)

  

091       Margarin

  

0910     Margarin

  

09101   Margarin (sıvı margarin hariç)

  

09109   Margarin; diğer

  

098       Başka yerde sınıflandırılmamış gıda mustahzarları

  

0981     Homojenize edilmiş et, sakatat, sebze konserveleri ve diğer karışım müstahzarları

  

09811   Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize

  

09812   Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış)

  



09813   Homojenize edilmiş reçel, jöle, marmelat, meyva püresi ve pastları

  

09814   Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

  

0984     Soslar ve müstahzarlar

  

09841   Soya sosu

  

09842   Domates ketçapı ve diğer domates sosları

  

09843   Hardal unu ve irmiği ve hazır hardal

  

09844   Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

  

09849   Çeşni ve lezzet verici karışımlar

  

0985     Çorbalar, et suları ve bunların müstahzarları

  

0986     Mayalar (canlı, cansız) mikro-organizmalar, kabartma tozları

  

0989     Başka yerlerde yer almayan gıda müstahzarları, hayvansal ürünler

  

09891   Makarna ve kuskus

  

09892   Tarifede yer almayan yenilen hayvansal menşeli ürünler

  

09893   Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende)

  

09894   Süt, peynir vb. ile hububat esaslı karışım ve mamüller

  

09899   Diğer gıda müstahzarları

  

1           İçki ve tütün

  

11         İçkiler

  

111       Alkolsüz içeçekler

  

1110     Alkolsüz içeçekler

  

11101   Sular (tatlandırıcı maddeler katılmamış, lezzetlendirilmemiş)



  

11102   Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)

  

112       Alkollü içecekler

  

1121     Taze üzüm şarabı, şırası, vermut

  

11211   Diğer üzüm şıraları

  

11213   Vermut ve diğer taze üzüm şarapları-lezzetlendirilmiş

  

11215   Köpüklü şaraplar

  

11217   Diğer şarap ve üzüm şırası

  

1122     Fermente edilmiş diğer içkiler (elma, armut, bal şarabı vb)

  

1123     Bira (malttan yapılmış)

  

1124     Etil alkol-tağyir edilmemiş-derece %80 den az; alkollü içkiler

  

11241   Viskiler-alkol derecesi % 80"den az, tağyir edilmemiş

  

11242   üzüm şarabı-alkol derecesi % 80"den az, tağyir edilmemiş

  

11243   Etil alkol-tağyir edilmemiş-derece %80 den az; alkollü içkiler

  

11244   Rom ve tafia-alkol derecesi % 80"den az, tağyir edilmemiş

  

11245   Cin ve ardıç rakısı-alkol derecesi % 80"den az, tağyir edilmemiş

  

11249   Diğer alkol ve alkollü içkiler-alkol derecesi % 80"den az, tağyir edilmemiş

  

12         Tütün ve tütün mamülleri

  

121       Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

  

1211     Tütün (sap koparılmış, damarı çıkarılmış)

  

1212     Tütün (tamamen veya kısmen sap koparılmış, damarı çıkarılmış)

  



1213     Tütün (döküntülerı)

  

122       İşlenmiş tütün

  

1221     Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

  

1222     Tütün içeren sigaralar

  

1223     Diğer mamül tütün ve tütün yerine geçen maddeler

  

12231   Diğer purolar, sigarillolar ve sigaralar

  

12232   İçilen tütün

  

12239   Tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları

  

2           Akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler

  

21         İşlenmemiş kösele, deri ve kürk

  

211       Ham deriler (post ve kürk dışında)

  

2111     At ve sığır derileri

  

21111   Sığır ve at cinsi hayvanların derileri

  

21112   Sığır derileri (başka şekilde muhafaza edilmiş)

  

21113   Atların derileri

  

2112     Sığır cinsi hayvanların bütün halindeki derileri (14 kg kadar)

  

2114     Keçi-oğlakların ham derileri

  

2116     Koyun-kuzu ham derileri yünü alınmamış

  

2117     Koyun ve kuzuların ham derileri, yünü alınmış

  

2119     Diğer hayvanların derileri ile deri kösele, kırpıntı ve döküntüler

  

21191   Deri, köselelerin kırpıntı ve diğer döküntüleri; deri, kösele talaşı, tozu ve unu



  

21199   Diğer hayvanların diğer ham derileri

  

212       Ham postlar (bütün halde)

  

2121     Mink (vizon) (bütün halinde) (baş, kuyruk/pençeleri ile birlikte olsun olmasın)

  

2122     Ham postlar (mink hariç) (baş, kuyruk ve pençesi ile birlikte olsun/olmasın)

  

21221   Tavşan/ yabani tavşan kürkü (bütün halde)-ham

  

21222   Kuzu astragan, breitschwanz, karakul, persaniye vb. postları; ham

  

21223   Kunduz kürkü (bütün halinde) postu; ham

  

21224   Misk sıçanı (bütün halinde) postu; ham

  

21225   Tilki kürkü (bütün halinde) postu; ham

  

21226   Fok/ayıbalığı postu (büyün halde)ham

  

21229   Diğer kürklü postlar (bütün halde)ham

  

2123     Baş,kuyruk, pençe ve diğeri parçalar, kesilmiş veya kürk kullanımı için uygun olanlar

  

22         Yağlı tohumlar, yağ veren meyveler

  

222       Yağlı tohumlar ve meyvaları (kırılmış olsun olmasın)

  

2221     Yer fıstığı

  

22211   Yer fıstığı; kabuklu

  

22212   Yer fıstığı; kabuksuz

  

2222     Soya fasulyesi

  

2223     Pamuk tohumu

  

2224     Ayçiçeği tohumu

  



2225     Susam tohumu

  

2226     Rep, kolza ve hardal tohumu

  

22261   Rep ve kolza tohumları

  

22262   Hardal tohumu

  

2227     Aspir tohumu

  

223       Diğer yağlı tohum ve meyveler, un ve küspeleri

  

2231     Kopra

  

2232     Palm meyvası ve çekirdeği

  

2234     Keten tohumu

  

2235     Kastor otu tohumu

  

2237     Diğer yağlı tohum ve meyvalar

  

2239     Yağlı tohum ve meyvaların unları ve küsbeleri

  

23         Ham kauçuk (tabii ve sentetik)

  

231       Tabii kauçuk, balata, güte-parka, guayül, çıkıl

  

2311     Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın)

  

2312     Tabii kauçuk (diğer şekillerde)

  

23121   Tabii kauçuk; füme yapraklar (RSS)

  

23125   Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR)

  

23129   Diğer şekillerde tabii kauçuk

  

2313     Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar

  

232       Sentetik kauçuk, taklit kauçuk, rejenere kauçuk ve atıkları (il şekillerde)



  

2321     Sentetik kauçuk, taklit kauçuk, stiren-butadien kauçuğu vb

  

23211   Stiren-budatien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-budatien kauçuk (XSBR)

  

23212   Butadien kauçuk (BR)

  

23213   İzopren (butil) kauçuk (IIR)

  

23214   Kloropren (klor butadien)kauçuk (CR)

  

23215   Akrilonitril; butadien kauçuk (NBR)

  

23216   İzopren kauçuk (IR)

  

23217   Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM)

  

23218   Tabii ve sentetik kauçuk karışımları

  

23219   Diğer sentetik, taklit kauçuklar

  

2322     Rejenere kauçuk (ilk şekillerde/levha/şerit/kırpıntı halinde)kauçuğun döküntü, kırpıntı ve atıkları

  

23221   Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde)

  

23222   Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)

  

24         Mantar, odun ve kereste

  

244       Tabii mantar ve döküntü mantar

  

2440     Tabii mantar ve döküntü mantar

  

24402   Tabii mantar

  

24403   Tabii mantar (işlenmemiş/basit bir şekilde hazırlanmış)

  

24404   Tabii mantardan döküntü, kırılmış, granül (toz haline getirilmiş)

  

245       Yakmaya mahsus ağaçlar ve odun komürü

  



2450     Yakmaya mahsus ağaçlar ve odun komürü

  

24501   Yakmaya mahsus ağaçlar

  

24502   Odun kömürü

  

246       Yakmaya mahsus yonga halinde ağaçlar ve testere talaşı

  

2461     İnce ve dilimler/yonga halinde ağaçlar

  

24611   Yongalar; iğne yapraklı ağaçlardan

  

24615   Yongalar; geniş yapraklı ağaçlardan

  

2462     Testere talaşı- (kütük, briket, topak vb şekillerde aglomere/değil)

  

247       Yuvarlak ağaçlar (kabukları soyulmuş/kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın)

  

2473     Yuvarlak ağaçlar; boya, kreozot/diğer koruyucularla işlem görmüş

  

2474     Kozalaklı, iğne yapraklı ağaçlar (yuvarlak, kabaca yontulmuş)

  

2475     Diğer tropikal yuvarlak ağaçlar

  

24751   Diğer tropikal yuvarlak ağaçlar

  

24752   Diğer yuvarlak, kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar

  

248       Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri

  

2481     Ağaçtan demiryolu, tramvay traversleri

  

24811   Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; emprenye edilmemiş (emdirilmemiş)

  

24819   Ahşap demiryolu/tramvay traversleri; diğerleri

  

2482     Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş iğne yapraklı ağaç kalın>6mm

  

2483     Kenarına, yüzüne şekil verilmiş iğne yapraklı ağaçlar

  

2484     Uzunlamasına kesilmiş, biçilmiş tropikal ağaçlar kalın>6mm



  

2485     Kenarına, yüzüne şekil verilmiş geniş yapraklı ağaçlar

  

25         Kağıt hamuru ve kullanılmış kağıt

  

251       Odun veya diğer lifli selilozik maddeler; hamurları, döküntü ve kırpıntıları

  

2511     Kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları

  

25111   Geri kazanılmış beyazlatılmamış kağıt/karton döküntü, kırpıntı, hurdaları

  

25112   Beyazlatılmış, kütle halinde boyanmamış kim.hamur kağıt/karton döküntü, kırpıntı

  

25113   Mekanik hamurdan Kağıt/karton, gazete vb. döküntüleri

  

25119   Diğer kağıt, karton döküntü, kırpıntı, hurdaları

  

2512     Mekanik odun hamuru

  

2513     Çözünür kimyasal odun hamuru

  

2514     Sodalı veya kimyasal odun hamuru (beyazlatılmamış)

  

25141   İğne yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

25142   Geniş yapraklılardan beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru

  

2515     Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal olan hariç)

  

25151   İğne yapraklı ağaçdan yarıbeyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

25152   Geniş yapraklı ağaçlardan yarıbeyaz, beyaz kimyasal odun hamuru

  

2516     Sülfitli kimyasal odun hamuru-çözünür kimyasal odun hamuru hariç)

  

25161   Sülfitli kimyasal odun hamuru (beyazlatılmamış)

  

25162   Sülfitli kimyasal odun hamuru (yarı beyazlatılmış, beyazlatılmış)

  

2519     Yarı kimyasal odun hamuru ve diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

  



25191   Yarı kimyasal odun hamuru

  

25192   Diğer lifli selülozik maddelerin hamurları

  

26         Dokuma elyafı ve bunların artıkları

  

261       İpek

  

2613     Ham ipek (bükülmemiş)

  

2614     Çekilmeye elverişli kozalar ve ipek döküntüleri

  

26141   Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları

  

26142   İpek döküntüleri; karde edilmemiş/taranmamış

  

26149   Diğer ipek döküntüleri

  

263       Pamuk, linter pamuğu ve pamuk döküntüleri

  

2631     Pamuk (karde edilmemiş, taranmamış)

  

2632     Linter pamuğu

  

2633     Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler)

  

26331   İplik döküntüleri

  

26332   Ditme sonucu döküntüler

  

26339   Diğer pamuk döküntüleri

  

2634     Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)

  

264       Jüt veya bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri

  

2641     Jüt, bitki iç kabuklarının dokunabilir diğ.lifleri-ham, ıslatılmış

  

2649     Jüt, bitki iç kabuğu liflerinin kıtık, döküntüleri

  

265       Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler



  

2651     Keten, keten kıtık ve döküntüleri

  

26511   Keten; ham/suda ıslatılmış

  

26512   Keten; kırılmış/kabukları çıkarılmış

  

26513   Keten kıtık ve döküntüleri

  

2652     Kendir, ham veya işlem görmüş, kıtık ve döküntüleri

  

26521   Kendir; ham/suda ıslatılmış

  

26529   Kendir kıtık ve döküntüleri

  

2654     Sisal ve agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler, kıtık vb.

  

26541   Sisal ve agave cinsi dokunabilir diğer lifler (ham)

  

26549   Sisal ve agave cinsi liflerinin kıtık ve döküntüleri

  

2655     Abaka

  

26551   Abaka dokunabilir lif, kıtık döküntüleri; ham

  

26559   Abaka dokunabilir lif, kıtık döküntüleri; diğer

  

2657     Koko cevizi (hindistan cevizi)

  

26571   Hindistan cevizi dokunabilir lif, kıtık döküntüleri; ham

  

26579   Hindistan cevizi dokunabilir lif, kıtık döküntüleri;diğer

  

2658     Dokumaya elverişli diğer bitkisel lif ve döküntüler

  

26581   Dokumaya elverişli bitkisel ham lif, kıtık, döküntüleri

  

26589   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lif, kıtık, döküntüleri

  

266       Sentetik flament demetleri ver sentetik devamlı lifler

  



2665     Sentetik devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

26651   Naylon/diğer poliamidlerden devamsız lifler

  

26652   Sentetik devamsız lifler; poliesterlerden

  

26653   Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten

  

26659   Sentetik devamsız lifler; polipropilenden

  

2666     Sentetik filement demetleri

  

26661   Sentetik filament demetleri; naylon/diğer poliamidlerden

  

26662   Sentetik filament demetleri; poliesterlerden

  

26663   Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten

  

26669   Sentetik filament demetleri-diğer

  

2667     Sentetik devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

26671   Naylon/diğer poliamidlerden lif ve döküntüler

  

26672   Poliesterden lif ve döküntüler

  

26673   Akrilik veya modakrilikten lif ve döküntüler

  

26679   Diğer sentetik devamsız lifler:ileri işlem görmüş

  

267       Diğer suni lifler ve artıkları

  

2671     Suni devamsız lifler, suni filement demetleri

  

26711   Suni devamsız lifler (işlem görmemiş)

  

26712   Suni lif demetleri

  

26713   Suni devamsız lifler (taranmış, ileri işlem görmüş)

  

2672     Sentetik-suni lif döküntüleri



  

26721   Sentetik lif döküntüleri

  

26722   Döküntüler (suni liflerden)

  

268       Yün/yapağı ve diğer hayvan kılı

  

2681     Yapağı (sırtta yıkanmış dahil)

  

26811   Kırkma yapağı

  

26819   Diğer yapağılar

  

2682     Yıkanmış ve karbonize edilmiş yün

  

26821   Kırkma yapağı (yıkanmış)

  

26829   Yünler (karbonize edilmiş)

  

2683     İnce hayvan kılı (karde edilmemiş/taranmamış)

  

2685     At kılı, kaba hayvan kılı (karde edilmemiş/taranmamış)

  

26851   At kılı ve at kılı döküntüleri

  

26859   Kaba hayvan kılları (karde edilmemiş/taranmamış)

  

2686     Yün, ince/kaba hayvan kılının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri

  

26862   Yün, ince/kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri

  

26863   Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri

  

26869   Yün ve ince hayvan kıllarının döküntüleri

  

2687     Yün ve ince veya kaba hayvan kılı-karde edilmiş, taranmış

  

26871   Karde edilmiş yün ve yün topslari

  

26873   Diğer şekilde taranmış

  



26877   İnce ve kaba hayvan kılı (karde edilmiş/taranmış)

  

269       Kullanılmış giyim eşyası ve parçaları

  

2690     Kullanılmış giyim eşyası ve parçaları

  

26901   Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya

  

26902   Kullanılmış veya yeni paçavra, sicim, halat, ip; bunlardan kullanılmış eşya

  

27         Hayvansal ve bitkisel gübreler, tuz, kükürt, topak, alçı gibi mineral maddeler

  

272       Hayvansal ve bitkisel gübreler, tabi kalsiyum fosfat ve diğer tabi potasyum tuzları

  

2721     Hayvansal/bitkisel gübreler, bu esaslı müstahsarlar

  

2722     Sodyum nitrat

  

2723     Tabii kalsyum fosfatlar, tabii alüminyum-kalsyum fosfatlar

  

27231   Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatkı tebeşir (öğütülmemiş)

  

27232   Tabii kalsiyum; tabii aluminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatkı tebeşir (öğütülmüş)

  

2724     Karnalit, silvit ve diğer ham tabii potasyum tuzları

  

273       Taş, mermer, alçı taşı, kireç taşı, kum

  

2731     Yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar

  

27311   Kayagan taşı (arduvaz)

  

27312   Mermer ve traverten

  

27313   Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya/inşaata elverişli diğer taşlar

  

2732     Kastin, kireç taşı, alçı taşı ve alçılar

  

27322   Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç, çimento imalinde kullanılan)

  

27323   Alçı taşı; anhidrit



  

27324   Alçılar

  

2733     Her nevi tabii kum

  

27331   Kum; silisli/kuvarslı

  

27339   Her nevi diğer kum

  

2734     Çakıl taşı, kırılmış ezilmiş taşlar

  

274       Kükürt ve demir piritleri

  

2741     Her nevi kükürt (süblime, çöktürülmüş, kolloidal kükürt hariç)

  

27411   Her nevi kükürt

  

27419   Her nevi kükürt

  

2742     Kavrulmamış demir piritleri

  

277       Sanayide kullanılan elmas, sünger taşı, zımpara taşı vs.

  

2771     Sanayide kullanılan elmaslar

  

27711   Elmaslar (işlenmemiş/basit şekil. kesilmiş, yarılmış/yontulmuş, sanayide kullanılan)

  

27719   Diğer elmaslar (sanayide kullanılan)

  

2772     Tabi/sentetik, kıymetli/taşların toz ve pudraları ile sünger, zımpara, süleyman taşı

  

27721   Doğal, sentetik kıymetli taşların toz ve pudraları

  

27722   Ham/düzensiz parçalar, ufalanmış, sünger taşı, zımpara taşı, tabi karindon vs.

  

27729   Sünger taşı (diğer halinde)

  

278       Diğer ham mineraller

  

2782     Diğer killer, mağnezit, manyezit vs.

  



27822   Tabii grafit

  

27823   Dolomit

  

27824   Tabii magnezyum karbonat (magnezit)

  

27825   Erimiş, yanmış, sinterlenmiş manyezi

  

27826   Kaolin ve diğer kaolinli killer

  

27827   Bentonit

  

27829   Diğer killer

  

2783     Tuz, saf sodyum klorür, deniz suyu

  

2784     Amyant (asbest)

  

2785     Kuvars, kuvarzit, mika, feldispat, florspat vs.

  

27851   Kuvars ve kuvarzit

  

27852   Mika ve mika döküntüleri

  

27853   Lösit; nefelin ve siyenit nefelin, feldispast

  

27854   Florspat

  

27855   Tabii kriolit; tabii şiolit

  

2786     Curuf kumu vs. ile demir/çeliğin imalinden elde edilen döküntüler

  

27861   Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf

  

27862   Cüruf, moloz ve demir/çeliğin imalinden elde edilen diğer döküntüler

  

27869   Diğer cüruf ve küller

  

2789     Tebeşir, barit, borat, silisli fosil unu, asfalt ve başka yerde belitilmeyen mineraller

  

27891   Tebeşir



  

27892   Tabii baryum sülfat (barit) ve karbonat

  

27893   Tabii steatit

  

27894   Tabii boratlar vb. konsantreleri

  

27895   Silisli fosil unlar (kiselgur tripolit, diatomit vs.)

  

27896   Bitümenli/yağlı şist ve katranlı kumlar

  

27897   Tabii asfalt asfaltit ve asfaltlı kayalar

  

27898   Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş)

  

27899   Tarifenin başka yerinde yer almayan mineral maddeler

  

28         Metal cevherleri, döküntüleri, hurdaları

  

281       Demir cevherleri

  

2814     Demir piritleri (piritleri)

  

2815     Demir cevheri (aglomere edilmemiş)

  

2816     Demir cevherleri (aglomere edilmiş)

  

282       Demir-çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri

  

2821     Dökme demir döküntü ve hurdaları

  

2822     Alaşımlı çelik döküntü-hurdaları

  

28221   Paslanmaz çelik döküntü-hurdaları

  

28229   Alaşımlı çelik döküntü, hurdaları

  

2823     Demir çelik hurda ve döküntüleri

  

28231   Kalaylı demir/çelik döküntü ve hurdaları

  



28232   Torna talaş, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, eğe talaşları vb.. paket/değil

  

28233   Döküntülerin ergitilmesi ile elde edilen külçeler

  

28239   Diğer döküntü ve hurdalar

  

283       Bakır cevherleri, matları ve çöktürülmüş bakır

  

2831     Bakır cevherleri ve konsantreleri

  

2832     Bakır matları, çöktürülmüş bakır

  

28321   Bakır matları

  

28322   Çöktürülmüş bakır (tersip bakır)

  

284       Nikel cevherleri ve nikel oksit

  

2841     Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

2842     Nikel matları, oksit sinterleri, nikel metalurjisi ara ürünleri

  

28421   Nikel matları

  

28422   Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri

  

285       Aluminyum cevherleri ve aluminyum oksit

  

2851     Aluminyum cevherleri ve konsantreleri

  

2852     Aluminyum oksit (suni korendon hariç)

  

286       Uranyum, toryum cevherleri

  

2861     Uranyum cevherleri, peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları-uranyum >%5

  

2862     Toryum cevherleri ve konsantreleri

  

287       Diğer metal cevherleri

  

2874     Kurşun cevherleri ve konsantreleri



  

2875     Çinko cevherleri ve konsantreleri

  

2876     Kalay cevherleri ve konsantreleri

  

2877     Manganez cevherleri ve konsantreleri

  

2878     Molibden, titanyum, zirkonyum, tantalyum ve vanadyum cevherleri-konsantreleri

  

28781   Molibden cevherleri ve konsantreleri; kavrulmuş

  

28782   Molibden cevherleri ve konsantreleri; diğer

  

28783   Titanyum cevherleri ve konsantreleri

  

28784   Zirkonyum cevherleri ve konsantreleri

  

28785   Niobyum, tantalyum, vanadyum cevherleri vb. konsantreleri

  

2879     Diğer cevherler ve konsantreleri

  

28791   Krom cevherleri ve konsantreleri

  

28792   Tungsten cevherleri ve konsantreleri

  

28793   Kobalt cevherleri ve konsantreleri

  

28799   Diğer metal cevherler ve konsantreleri

  

288       Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül ve kalıntılar

  

2881     Metalleri/metal bileşiklerini içeren kül ve kalıntılar

  

2882     Metallerin döküntü ve hurdalar

  

28821   Bakır hurda ve döküntüler

  

28822   Nikel döküntü ve hurdaları

  

28823   Aluminyum döküntü ve hurdaları

  



28824   Kurşun döküntü ve hurdaları

  

28825   Çinko döküntü ve hurdaları

  

28826   Kalay döküntü ve hurdaları

  

289       Kıymetli metal cevherleri ve hurdaları

  

2891     Kıymetli metal cevherleri-konsantreleri

  

28911   Gümüş cevherleri ve konsantreleri

  

28919   Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri

  

2892     Platin ve diğer metallerin artık ve döküntüleri (altın hariç)

  

28921   Platinden olanlar (platin kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

  

28929   Diğer kıymetli metaller (kıymetli metallerle kaplamalıların döküntü, artık vb)

  

29         Başka yerde belirtilmeyen hayvansal ver bitkisel menşeli hammaddeler

  

291       İnsan tarafından yenilmeye elverişli olmayan hayvansal ürünler

  

2911     Kemik, tırnak, pençe vb. toz ve döküntüler

  

29111   Kemik ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış vs. toz ve döküntüleri

  

29115   Mercan benzeri maddeler, kabuklu hayvan kabuk, döküntü ve tozları

  

29116   Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuzlar vb. toz ve döküntüleri

  

2919     Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

  

29191   İşlenmemiş insan saçı ve insan saçı döküntüleri

  

29192   Domuz kılları; porsuk kılları/fırça imali için diğer kıllar

  

29193   Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (taze/soğutulmuş/dondurulmuş vs.)

  

29194   Sığır spermleri



  

29195   Kuşların tüylü/ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları

  

29196   Suda yaşayan omurgasız hayvanların ürünleri ve suda yaşayan cansız hayvanlar

  

29197   Hayvansal menşeli tabii süngerler

  

29198   Akamber, misk; kuduz böceği ve safra; gudde ve diğer hayvansal maddeler

  

29199   Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlardan elde edilen ürünler

  

292       Başka yerde belirtilmeyen bitk,sel ürünler (yenilmeye elverişli olmayan)

  

2922     Lak, tabii sakızlar, reçineler, plesenkler

  

29221   Lak

  

29222   Arap zamkı

  

29229   Tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler

  

2923     Örgü için kullanılan bitkisel maddeler

  

29231   Bambular

  

29232   Benekli hint kamışı

  

29239   Örgü için kullanılan diğer bitkisel maddeler

  

2924     Bitki ve bitki parçaları (parfümeri, eczacılık vs. de kullanılanlar)

  

29241   Meyan kökü

  

29242   Ginseng kökü

  

29249   Diğer bitki ve bitki kısımları (parfümeride, eczacılıkta vs. kullanılan)

  

2925     Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyva ve sporlar

  

29251   Şeker pancarı tohumu

  



29252   Diğer yem bitkilerinin tohumları

  

29253   Genellikle çiçekler için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

  

29254   Sebze tohumları

  

29259   Ekim amacıyla kullanılan diğer tohum, meyva ve sporlar

  

2926     Çiçek soğanları, yumrular ve diğer canlı bitkiler, çelikler, daldırmalar, mantar

  

29261   Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar

  

29269   Diğer canlı bitkiler; mantar miselleri

  

2927     Süs-buket için her türlü çiçekler, gonca, tomurcuklarvs.

  

29271   Buket yapmaya elverişli/kesme çiçek ve tomurcuklar

  

29272   Buket yapmaya elverişli bitki yaprakları, dalları vd diğer kısımları

  

2929     Başka yerde belirtilmeyen bitkisel maddeler

  

29292   Dolgu/vatka olarak kullanılan tipteki bitkisel maddeler

  

29293   ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan bitkisel maddeler

  

29294   Diğer bitkilerde elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar

  

29295   Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar

  

29296   Diğer bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvı ve kıvam verici maddeler

  

29297   Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen/yer almayan bitkisel ürünler

  

29299   Diğer bitkisel ürünler

  

3           Mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünler

  

32         Taş kömürü, kok kömürü ve biriket kömürü

  

321       Taş kömürü



  

3211     Antrasit

  

3212     Bitümenli ve diğer taşkömürü

  

32121   Bitümenli taşkömürü

  

32122   Diğer taşkömürleri

  

322       Linyit ve turb, linyit, taş kömürü ve turbdan elde edilen katı yakıtlar

  

3221     Biriket, topak vb. yakıtlar

  

3222     Linyit (koyu renklı linyit hariç)

  

32221   Linyit (aglomere edilmemiş)

  

32222   Linyit (aglomere edilmiş)

  

3223     Turb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)

  

325       Kok ve sömikok (taşkömürü, linyit ve turbdan) karni kömürü

  

3250     Kok ve sömikok (taşkömürü, linyit ve turbdan) karni kömürü

  

33         Petrol, petrolden elde edilen ürünler

  

333       Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham petrol)

  

3330     Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham petrol)

  

334       Rafine edilmiş petrol ürünleri

  

3341     Motor benzini ve diğer hafif yağlar

  

33411   Hafif yağ-motor ve uçak benzini

  

33412   Hafif yağ-benzin tipi jet yakıtı

  

33419   Hafif yağ-diger

  



3342     Orta yağlar

  

33421   Orta yağlar-gazyağı ve jet yakıtı

  

33429   Orta yağlar-diger

  

3343     Ağır yağlar

  

3344     Fuel oil

  

3345     Atık yağlar

  

335       Petrol ürünleri artıkları

  

3351     Vazalin, parafin

  

33511   Vazelin

  

33512   Parafin, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb.

  

3352     Katran, Benzol, Toluol, Ksilol vs.

  

33521   Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran

  

33522   Benzol

  

33523   Toluol

  

33524   Ksilol

  

33525   Naftalin, fenoller, kreozet yağları ve diğer aromatik hidrokarbonlar

  

3353     Mineral katrandan elde edılen zift ve zift koku

  

33531   Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift

  

33532   Taşkömürü katranından/diğer mineral katranlardan elde zift koku

  

3354     Petro koku-bitümeni-yağlarından elde edilen yağların diğer kısımları

  

33541   Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları



  

33542   Petrol koku

  

33543   Bütümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı)

  

34         Petrol gazları, doğal gaz ver diğer mamul gazlar

  

342       Sıvılaştırılmış propan ve bütan gazı

  

3421     Sıvılaştırılmış propan gazı

  

3425     Sıvılaştırılmış bütan gazı

  

343       Doğal gaz

  

3431     Doğal gaz-sıvılaştırılmış

  

3432     Doğal gaz - gaz halinde

  

344       Sıvılaştırılmış etilen, propilen, butilen, petrol gazı

  

3441     Sıvılaştırılmış etılen, propılen, bütılen-bütadıen gazları

  

3442     Sıvılaştırılmış diğer hıdrokarbon gazları

  

3449     Diğer gaz halınde hıdrokarbonlar

  

345       Havagazı, sugazı, fakir gaz vb gazlar (petrol gazı ve diğ.gazlı hidrokarbon hariç)

  

3450     Havagazı, sugazı, fakir gaz vb gazlar (petrol gazı ve diğ.gazlı hidrokarbon hariç)

  

35         Elektrik enerjisi

  

351       Elektrik enerjisi

  

3510     Elektrik enerjisi

  

4           Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar

  

41         Hayvansal sıvı ve katı yağlar

  



411       Hayvansal katı veya sıvı yağlar

  

4111     Balıkların/deniz memelilerin katı ve sıvı yağları, fraksiyonları

  

41111   Balık karaciğerlerinin sıvı yağları vb. fraksiyonları

  

41112   Balıkların katı ve sıvı yağları vb. fraksiyonları

  

41113   Deniz memelilerinin yağları vb. fraksiyonları

  

4112     Domuz ve kümes hayvanlarının katı yağları (domuz yağı ve stearini hariç)

  

4113     Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları

  

41131   Domuz ve kümes hayvanlarının yağları

  

41132   Sığır, koyun/keçi yağları

  

41133   Domuz yağı stearini sıvı domuz yağı ve sıvı don yağı

  

41134   Ham yapağı yağı

  

41135   Yapağı yağı vb. elde edilen yağlı maddeler

  

41139   Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar vb. fraksiyonları

  

42         Bitkisel sıvı yağlar ve franksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, kmyasal işlem görmemiş)

  

421       Bitkisel sıvı yağlar

  

4211     Soya yağı ve franksiyonları

  

42111   Soya yağı ve fraksiyonları; ham

  

42119   Soya yağı ve fraksiyonları; diğer

  

4212     Pamuk tohumu yağları ve fraksiyonları

  

42121   Pamuk tohumu yağları; ham

  

42129   Pamuk tohumu yağları; diğer



  

4213     Yerfıstığı yağları ve fraksiyonları

  

42131   Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları; ham

  

42139   Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları; diğer

  

4214     Zeytin yağı ve fraksiyonları

  

42141   Saf zeytinyağı

  

42142   Zeytinyağı fraksiyonları

  

42149   Zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar

  

4215     Ayçiçeği ve yalancı safran yağları, fraksiyonları

  

42151   Ayçiçeği tohumu yağları; ham

  

42159   Ayçiçeği tohumu yağları (diğer)

  

4216     Mısır yağları, fraksiyonları

  

42161   Mısır yağı ve fraksiyonları; ham

  

42169   Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer

  

4217     Kolza ve hardal yağı ve fraksiyonları

  

42171   Rep, kolza, hardal yağı (düşük erusik asitli)

  

42179   Rep, kolza, hardal yağı; diğer

  

4218     Susam yağı ve fraksiyonları

  

422       Diğer bitkisel sıvı yağlar

  

4221     Keten tohumu yağı ve fraksiyonları

  

42211   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham

  



42219   Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer

  

4222     Palm yağı ve fraksiyonları

  

42221   Palm yağı ve fraksiyonları; ham

  

42229   Palm yağı ve fraksiyonları; diğer

  

4223     Hindistan cevizi (kopra) yağları ve fraksiyonları

  

42231   Hindistan cevizi yağları; ham

  

42239   Hindistan cevizi yağları; diğer

  

4224     Palm çekirdeği-babassu yağları ve fraksiyonları

  

42241   Palm çekirdeği/babassu yağları; ham

  

42249   Palm çekirdeği/babassu yağları; diğer

  

4225     Hint yağı ve fraksiyonları

  

4229     Diğer bitkisel yağlar

  

42291   Çin ağacı yağı ve fraksiyonları

  

42299   Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar

  

43         İşlem görmüş bitkisel ve hayvansal katı/sıvı yağlar, mumlar

  

431       Kimyasal işlem görmüş bitkisel ve hayvansal katı/sıvı yağlar, mumlar

  

4311     Hayvansal-bitkisel, yenmeyen, değiştirilmiş yağlar

  

4312     Hayvansal, bitkisel yağlar ve franksiyonları (interesterfiye edilmiş)

  

43121   Hayvansal katı ve sıvı yağlar vb. fraksiyonları

  

43122   Bitkisel katı ve sıvı yağlar vb. fraksiyonları

  

4313     Sanayide kullanılan monokarboksilik yağ asitleri ile değra, mum artıkları vs.



  

43131   Sanayide kullanılan diğer monokarboksilik yağ asitleri

  

43133   Degra; yağlı maddeler, hayvansal/bitkisel mumların atıkları

  

4314     Bitkisel mumlar, balmumu, böcek mumları, ispermeçet

  

43141   Bitkisel mumlar

  

43142   Bal mumu/diğer böcek mumları

  

5           Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri

  

51         Organik kimyasal ürünler

  

511       Hidrokarbonlar ve türevleri

  

5111     Asiklik hidrokarbonlar

  

51111   Etilen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

51112   Propen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

51113   1, 3-Butadien ve izopren (asiklik hidrokarbonlar, doymamış)

  

51114   Asiklik hidrokarbonlar-doymuş

  

51119   Diğer doymamış asiklik hidrokarbonlar

  

5112     Siklik hidrokarbonlar

  

51121   Siklohekzan

  

51122   Benzen (benzol)

  

51123   Toluen (toluol)

  

51124   Ksilen

  

51125   Stiren (vinil benzen)

  



51126   Etilbenzen

  

51127   Kümen (izopropil benzen)

  

51129   Diğer siklenik, siklanik ve sikloterpenikler

  

5113     Hidrokarbonların halojelenmiş türevleri

  

51131   Vinil klorür (kloretilen) doymamış

  

51132   Trikloretilen; doymamış

  

51133   Tetrakloretilen (perkloretilen) doymamış

  

51134   Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer

  

51135   Etilen diklorür (1, 2 Dikloretan)doymuş

  

51136   Diğer doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri

  

51137   Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış/iyodlanmış türevleri

  

51138   İki/daha fazla değişik halojenle halojelenmiş asiklik hidrokarbonların türevleri

  

51139   Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

  

5114     Hidrokarbonların sülfonlu, nitrolu, nitrozlu türevleri

  

512       Alkoller, fenoller, fenol-alkoller vb. türevleri

  

5121     Asiklik monohidrik alkoller

  

51211   Metanol (metil alkol)

  

51212   Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)

  

51213   Butanol

  

51214   Doymuş monohidrik alkol-oktanol (oktil alkol) ve izomerleri

  

51215   Etil alkol; alkol derecesi=>% 80, tağyir edilmemiş



  

51216   Etil alkol vd. alkollü içkiler; tağyir edilmiş

  

51217   Sınai yağ alkolleri

  

51219   Monohidrik alkoller

  

5122     Dioller, diğer polihidrik alkoller, asiklik alkoller (sülfo/nitro/nitrozo)ve gliserin

  

51221   Dioller-etilen glikol (etandiol)

  

51222   Gliserin

  

51223   Pentaeritritol (pentaeritrit)

  

51224   Mannitol

  

51225   D; glusitol (sorbitol)

  

51229   Asiklik alkollerin halojeli, sülfolu, nitrolu, nitrozolanmış türevleri

  

5123     Siklik alkoller, halojenlı, sülfonlu, nitrolu, nitrozlu türevleri

  

51231   Siklanik, siklenik, sikloterpenikler

  

51235   Aromatikler

  

5124     Fenoller, fenol-alkoller

  

51241   Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları

  

51242   Krezoller ve tuzları

  

51243   Polifenoller ve monofenoller

  

51244   Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenli, sülfolu, nitrolu/nitrozolanmış türevleri

  

513       Karboksilik asitler ve türevleri

  

5137     Asiklik monokarboksilik asitler

  



51371   Asetik asit ve tuzları

  

51372   Asetik asit esterleri

  

51373   Metakrilik asit, tuzları ve esterleri

  

51374   Formik asit, tuzları ve esterleri

  

51375   Butirik asitler, valerik asitler, bunların tuzları ve esterleri

  

51376   Palmitik asit, stearik asit vb. tuzları ve esterleri

  

51377   Diğer doymuş asiklik monokarboksilik asitler vb. türevleri

  

51378   Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, vb. tuzları ve esterleri

  

51379   Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler ve türevleri

  

5138     Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri türevleri

  

51381   Maleik anhidrit

  

51382   Ftalik anhidrit

  

51383   Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

  

51384   Dimetil tereftalat

  

51385   Siklanik, siklenik/sikloterpenik polikarboksilik asitler, anhidleri vb. türevleri

  

51389   Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri ve türevleri

  

5139     Karboksilik asitler, türevleri

  

51391   Laktik asit, tartarik asit, sitrik asit ve onların tuzları ve esters

  

51392   Diğer alkol fonksiyonlu karboksilik asit, oksijen fonksiyonlu olanlar anhidrit, halojenür,peroksitler

ve türevleri hariç

  

51393   Salisilik asitin diğer esterleri vb. tuzları

  



51394   Diğer alkol fonksiyonlu grubu olan, başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asit,

türevi

  

51395   Aldehit/Keton fonksiyonlu karboksilik asitler, türevleri

  

51396   Başka yerde sınıflandırılmamış oksijen ilaveli karboksilik asitler,onların

anhidrit,halojenürler,peroksitler/türevleri

  

514       Azot fonksiyonlu bileşikler

  

5145     Amin fonksiyonlu bileşikler

  

51451   Asiklik monoaminler, türevleri ve tuzları

  

51452   Asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları

  

51453   Siklanik, siklenik ve sikloterpenik mono/poliaminler ve türevleri, tuzları

  

51454   Aromatik monoaminler ve türevleri, tuzları

  

51455   Aromatik poliaminler ve türevleri, tuzları

  

5146     Oksijen gruplu amino-bileşikler

  

51461   Amino-alkoller vb.eter, ester ve tuzları

  

51462   Amino-naftoller ve diğer amino fenoller vb. eter, ester ve tuzları

  

51463   Amfepramon, metadon ve normetadon vb. tuzları

  

51464   Glutamik asit, Lizin ve esterleri; bunların tuzları

  

51465   Diğer amino-asitler, esterler ve tuzları

  

51467   Amino-alkol fenol, amino-asit fenol ve oksijen gruplu diğer amino bileşikler

  

5147     Karboksiamid gruplu bileşikler

  

51471   Asiklik amidler ve türevleri, tuzları

  

51473   Üreinler ve türevleri, tuzları



  

51479   Siklik amidler ve türevleri, tuzları

  

5148     Diğer organik bileşikler

  

51481   Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

  

51482   Karboksiimid gruplu ve imin gruplu bileşikler

  

51483   Akrilonitril

  

51484   Diğer nitril gruplu bileşikler

  

51485   Diazo, azo ve azoksi bileşikleri

  

51486   Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri

  

51489   Diğer azot gruplu bileşikler

  

515       Organo-inorganik, heterosiklik bileşikler, nükleik asitler

  

5154     Kükürtlü organik bileşikler

  

51541   Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)

  

51542   Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar

  

51543   Tiyouram mono- di- veya -tetrasülfürler

  

51544   Methionin

  

51549   Kükürtlü organik diğer bileşikler

  

5155     Diğer organık-inorganik bileşikler

  

5156     Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler(Laktamlar dahil)

  

51561   Laktamlar

  

51562   Kumarin, metilkumarinler ve etilkumarinler

  



51563   Diğer laktonlar

  

51569   Başka yerde sınıflandırılmamış sadece oksijenli hetero atomlu olan oksijenli heterosiklik bileşikler

  

5157     Heteroksilik bileşikler

  

51571   Bünyesinde başka bir halkaya yapışmamış bir pirazol halkası içeren bileşikler

  

51572   Hidantoin ve türevleri

  

51573   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası olan diğer bileşikler

  

51574   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan bileşikler

  

51575   Kinolin/izokinolin halka sistemleri olan bileşikler

  

51576   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan bileşikler

  

51577   Nitrojen heterosiklik bileşikler, sadece nitrojen hetero atomlu olanlar,

  

51578   Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası olan bileşikler

  

51579   Başka yerde sınıflandırılmamış heterosiklik bileşenler

  

5158     Sülfonamidler

  

516       Diğer organik kimyasal maddeler

  

5161     Eterler, alkol peroksitler, eter peroksitler, keten peroksitler vs.

  

51612   Asetaller ve yarı asetaller vb. türevleri

  

51613   Etilen oksit (oksiran)

  

51614   Propilen oksit (metiloksiran)

  

51615   Halkasında üç atom olan diğer epoksit, epoksialkol, epoksifenollerin türevleri

  

51616   Asiklik, siklanik, siklenik, siklo terpenik ve aromatik eterler

  

51617   Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, fenoller, peroksitler vb. türevleri



  

5162     Aldehit ve keten fonksiyonlu bileşikler

  

51621   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler

  

51622   Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehit

  

51623   Aseton (propanon)

  

51624   Butanon (metil etil keton)

  

51625   Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar

  

51626   Aldehitler, siklik polimerleri; paraformaldehitlerin haloje/sülfo/nitro/nitrozo. türevleri

  

51627   Kamfor (kafuru)

  

51628   Diğer siklanik, siklenik, sikloterpenik ketonlar

  

51629   Halojenli, sülfonlu, nitrolu vb. keton-kinon türevleri

  

5163     Fosforik ve inorganik asitlerin esterleri, tuzları/türevleri

  

51631   Fosforik esterler vb. tuzları, türevleri

  

51639   Diğer anorganik asitlerin esterleri vb. tuzları, türevleri

  

5169     Diğer kimyasal maddeler

  

51691   Enzimler, müstahzar enzimler

  

51692   Kimyaca saf şekerler; eterleri esterleri ve tuzları

  

51699   Diğer organik bileşikler

  

52         İnorganik kimyasal ürünler

  

522       İnorganik kimyasal elementler, asitler, bileşikler, metallerin asit, hidroksit ve peroksitleri

  

5221     Karbon, karbon karası-diğer şekilde karbonlar

  



5222     Kimyasal elementler(Karbon, karbon karası hariç)

  

52221   Asal gaz, azot, hidrojen, oksijen

  

52222   Arsenik, bor, tellür, fosfor, selenyum

  

52223   Silisyum

  

52224   Klor

  

52225   Flor; brom, iyot

  

52226   Süblime/çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt

  

52227   Civa

  

52228   Sodyum ve diğer alkali metaller

  

52229   Nadir toprak metaller, skandiyum ve itriyum

  

5223     İnorganik asitlerin ve ametallerin inorganik oksijenli bileşikleri

  

52231   Hidrojen klorür ve Klorsülfirik asit

  

52232   Sülfirik asit; oleum

  

52233   Nitrik asit; sülfonitrik asitler

  

52234   Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler

  

52235   Bor oksitleri; borik asitler

  

52236   Diğer anorganik asit

  

52237   Silisyumdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

52238   Kükürtdioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)

  

52239   Ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri

  

5224     Ametallerin halojenli-oksihalojenli veya kükürtlü bileşikleri



  

52241   Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri

  

52242   Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür; diğer

  

5225     Çinko, krom, mongan, demir, kobalt, titan, kurşun; ositleri, dioksitleri, hidroksitleri

  

52251   Çinko oksit; çinko peroksit

  

52252   Krom oksitleri ve hidroksitleri

  

52253   Mangan oksitleri

  

52254   Demir oksitleri ve hidroksitleri

  

52255   Kobalt oksitleri ve hidroksitleri (ticari kobalt oksitleri)

  

52256   Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

  

52257   Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj

  

5226     Diğer kimyasal elementler

  

52261   Amonyağın sulu çözeltileri ve saf amonyak

  

52262   Sodyum hidroksit (kostik soda) katı halde

  

52263   Sodyum hidroksit (kostik soda) sıvı çözeltileri

  

52264   Sodyum/potasyumun peroksitleri ve potasyum hidroksit

  

52265   Magnezyum, stronsiyumun ve baryum oksiti, hidroksiti ve peroksiti

  

52266   Aluminyum hidroksit

  

52267   Suni korendon (korundum)

  

52268   Hidrazin ve hidroksilamin vb. anorganik tuzları

  

52269   Diğer inorganiği esaslar; metal oksit, hidroksit ve peroksitleri

  



523       Diğer inorganik kimyasal maddeler

  

5231     Florür; florsilikat, floraluminat ve diğer kompleks flor tuzları

  

5232     Klorürler, oksiklorürlerve hidroksiklorürler

  

52321   Amonyum klorür (nişadır)

  

52322   Kalsiyum klorür

  

52329   Diğer klorür, oksiklorür, hidroksiklorür; bromür, oksibromür; iyodür ve osiiyiyodür

  

5233     Hipokloritler, kloratlar ve perkloratlar

  

52331   Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler

  

52332   Sodyum klorat

  

52339   Klorat, perklorat; bromat ve perbromat; iyodat ve periyodat

  

5234     Sülfür ve polisülfür, sülfoksilat, sülfit, sülfat, şap ve persülfatlar

  

52341   Sodyum sülfürler

  

52342   Diğer sülfürler ve polisülfürleri

  

52343   Ditiyonitler ve sülfoksilatlar

  

52344   Sülfitler ve tiyosülfatlar

  

52345   Disodyum sülfat

  

52349   Diğer sülfatlar, şaplar ve persülfatlar

  

5235     Nitritler, nitratlar

  

52351   Nitritler

  

52352   Potasyum nitrat

  

52359   Diğer nitratlar



  

5236     Fosfinatlar (hipofosfitler) fosfonatlar (fosfitler) fosfatlar

  

52361   Fosfinatlar ve fosfonatlar

  

52362   Triamonyum fosfat

  

52363   Diğer fosfatlar

  

52364   Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

  

52365   Diğer polifosfatlar

  

5237     Karbonatlar, peroksikarbonatlar, amonyum karbonat

  

52371   Ticari amonyum karbonat ve diğer amonyum karbonatlar

  

52372   Tabii sodyum karbonat (disodyum karbonat)

  

52373   Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)]

  

52374   Potasyum karbonatlar

  

52375   Kurşun karbonatlar

  

52379   Diğer karbonatlar; peroxokarbonatlar (percorbonates)

  

5238     Diğer metal tuzları ve İnorganik asitlerin peroxy tuzları

  

52381   Siyanür, siyanür oksit ve kompleks siyanürleri

  

52382   Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar

  

52383   Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

  

52384   Boratlar; peroxoborates (perborates)

  

52389   Organik asitler veya peroxoasitlerin diğer tuzları (Fülminatlar dahil); azitler hariç

  

524       Oksi ve peroksi metalik asitlerin tuzları, kıymetli metallerin bileşikleri

  



5243     Metal asitlerin tuzları; kıymetli metallerin organik ve inorganik bileşikleri

  

52431   Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları

  

52432   Kolloidal değerli metaller; bileşikler, inorganik veya organik, değerli metaller; değerli metallerden

amalgamlar

  

5249     Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik ve organik kimyasal ürünler

  

52491   Hidrojen peroksit

  

52492   Fosfit, kimyasal olarak ayırt edilebilir olsun veya olmasın (ferro fosfor hariç)

  

52493   Kalsiyum karbür (karpit)

  

52494   Karbürler (kalsiyum karbür hariç) kimyasal olarak ayırt edilebilir olsun veya olmasın

  

52495   Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler

  

52499   Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik bileşikler, sıkıştırılmış hava amalgamlar (değerli metal

amalgamlar hariç)

  

525       Radyoaktif elemanlar ve bileşikleri, bunları içeren karışım ve atıklar

  

5251     Radyoaktif elemanlar, izotop-bileşikleri, alaşımları

  

52511   Tabii uranyum vb. bileşikleri; alaşımları, dispersiyonlar vs.

  

52513   U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum bileşikleri, dispersiyonlar vs.

  

52515   U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum, plutonyum bileşikleri, dispersiyonlar vs.

  

52517   Nükleer reaktörlerin kullanılmış yakıt elementleri (kartuşlar)

  

52519   Radyoaktif elementler, izotoplar ve bileşikler, alaşımlar dispersiyonlar

  

5259     Diğer izotoplar ve nadir toprak metallerin karışımları ve bileşikleri

  

52591   Radyoaktif element, izotop vb. bileşikleri dışında kalan organik ve anorganik bileşikler

  

52595   Nadir toprak metallerin organik ve inorganik bileşikleri



  

53         Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanen, boya, pigment, macun, mürekkep

  

531       Sentetik organik boyayıcı maddeler

  

5311     Sentetik organik boyayıcı maddeler-müstahzarlar

  

53111   Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

53112   Asit boyalar, mordan boyalar vb. esaslı müstahzarlar

  

53113   Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

53114   Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

53115   Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment kullanılanlar dahil)

  

53116   Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

  

53117   Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar

  

53119   Sentetik organik boyayıcı maddelerin karışımı müstahzarlar

  

5312     Sentetik organik boyayıcı maddeler(boyayıcı laklar)

  

53121   Fluorasanlı aydınlatmada kullanılan sentetik boyayıcı-organik ürünler

  

53122   Boyayıcı laklar; esası lak olan müstahzarlar

  

532       Debagatta kulllanılan boyayıcı hülasalar ve sentetik boyama müstahzarlar

  

5322     Hayvansal ve bitkisel menşeli boyayıcı hülasalar

  

53221   Bitkisel menşeli hülasaların çıkarımı, tanenler ve tuzları, eterler, esterler ve diğer türevleri

  

53222   Hayvansal/bitkisel menşeli boyayıcı maddeler

  

5323     Debagatte kullanılan sentetik-organik, inorganik maddeler

  

53231   Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler

  



53232   Debagatte kullanılan anorganik maddeler müstahzarlar

  

533       Pigmentler, vernikler, boyalar

  

5331     Diğer boyayıcı maddeler

  

53311   Esası titandioksit olan pigment ve müstahzarlar

  

53312   Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

  

53313   Esası kadmiyum bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

  

53314   Ultramarin ve ultramarin esaslı müstahzarlar

  

53315   Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar

  

53316   Esası hekzasiyanoferrat olan pigment ve müstahzarlar

  

53317   Esası kadmiyum bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar

  

53318   Lüminofor olarak kullanılan çeşitli inorganik ürünler

  

5332     Matbaa mürekkepleri

  

53321   Siyah matbaa mürekkepleri

  

53329   Diğer renklerde matbaa mürekkepleri

  

5334     Boya ve vernikler ile pigmentler

  

53341   Sentetik polimerler esaslı; sulu ortamda eriyen/dağılan boya ve vernik

  

53342   Sentetik polimerler esaslı; susuz ortamda eriyen/dağılan, boya ve vernik

  

53343   Diğer boya ve vernikler (emaye/laklar/pigment)

  

53344   Diğer boya ve vernikler (emaye/laklar/pigment)

  

5335     Başka yerde belirtilmeyen pigment, boya sikatif, macun vs.

  

53351   Seramik, emaye/cam sanayinde kullanılan boya, sır, cilavb.



  

53352   Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici vs. boyalar

  

53353   Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)

  

53354   Macunlar, renkli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan sıvama maddeleri

  

53355   Organik karma çözücüler (incelticiler, boya, vernik çıkarıcılar)

  

54         Tıp ve eczacılık ürünleri

  

541       Eczacılık ve eczacılık ürünleri

  

5411     Provitaminler ve vitaminler

  

54111   Provitaminler (karışık olmayanlar)

  

54112   Vitamin A ve türevleri

  

54113   Vitamin B ve türevleri

  

54114   Vitamin C ve türevleri

  

54115   Vitamin E ve türevleri

  

54116   Diğer vitaminler ve türevleri

  

54117   Provitaminler (karışık olmayanlar)

  

5413     Antibiyotikler

  

54131   Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; tuzları

  

54132   Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları

  

54133   Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları

  

54139   Diğer antibiyotikler, türevleri; tuzları

  

5414     Bitkisel alkoloidler, tuzları, eter, ester-türevleri

  



54141   Afyon alkaloidleri vb. türevleri, tuzları

  

54142   Kınakına alkaloidleri vb. diğer türevleri

  

54143   Kafein ve tuzları

  

54144   Efedrin ve tuzları

  

54145   Teofilin ve aminofilin vb. türevleri, tuzları

  

54146   Çiğer çavdar mahmuzu alkaloidleri vb. tuzları, türevleri

  

54147   Diğer bitkisel alkaloidler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

54149   Diğer bitkisel alkaloidler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

5415     Hormonlar, türevleri; hormon yerine kullanılan steroitler

  

54151   Ensülin ve tuzları

  

54152   Somatotrapin, bunların türevi vb. yapıdakiler

  

54153   Polipeptid, porotein ve glikoprotiein hormonları bunların türevi vb. yapıdakiler

  

54159   Diğerler hormonlar vb. türevleri

  

5416     Glikozitler ve veterinerlikte kullanılan aşılar

  

54161   Glikozitler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

  

54162   Tedavide kullanılan salgı bezleri ve diğer uzuvlar; Salgı bezleri, heparin, ve onun tuzları; koruyucu

için hazırlanmış

  

54163   Antisera ve diğer kan fraks., modife edilmiş bağışıklık ürünleri;kan, aşılar insan ve veterinerlikle

ilgili ilaçlar

  

54164   Tedavi,koruyucu veya teşhis kullanımı için hazırlanmış insan kanı ve hayvan kanı,mikroorganizma

kültürleri,toksinler vb

  

5419     Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte eşyası ve müstahzarları

  



54191   Sargılar, gazlı bezler, bandajlar ve benzeri eşyalar, tıbbi, cerrahi, diş veya veterinerlik formlar,

paketler, perakende

  

54192   Kan-gruplayan ayıraçlar

  

54193   X ışın incelemeleri, teşhisle ilgili ayıraçlar, hastalar ve uygulama için tasarlanmış Opacifying

müstahzarlar

  

54199   Tarifenin başka yerinde yer almayan eczacılık eşyası ve müstahzarları

  

542       İlaçlar

  

5421     Antibiyotikler ve antibiyotikli ilaçlar

  

54211   İlaçlar, antibiyotik ve türevi içeren, penisilin veya penisilin türevi içeren; perakende satışa hazır

olmayan

  

54212   Diğer antibiyotikli ilaçlar, dozlandırılmamış, şekillendirilmemiş veya paketlenmemiş perakende

satışa hazır olmayanlar

  

54213   İlaçlar, antibiyotik ve türevi içeren, penisilin veya penisilin türevi içeren; perakende satışa hazır

  

54219   Diğer antibiyotikli ilaçlar, dozlandırılmış, şekillendirilmiş veya paketlenmiş perakende satışa hazır

olanlar

  

5422     İnsülin ve adrenalin ve diğer hormon içeren karışık ilaçlar

  

54221   İlaçlar ensülini içerikli, dozlandırılmamış, paketlenmemiş veya şekillendirilmemiş perakende satışa

hazır olamayan

  

54222   İlaçlar, 541.5 alt grubun altında yer alan diğer ürünler veya diğer hormon içerikli, perakende satışa

hazır olamayan

  

54223   İlaçlar ensülini içerikli, dozlandırmış, paketlenmiş veya şekillendirimiş perakende satışa hazır

olanlar

  

54224   İlaçlar kortikosteroid hormonlarını ve türevlerini içeren ve yapısal analoglar

  

54229   İlaçlar, 541.5 alt grubun altında yer alan diğer ürünler veya diğer hormon içerikli, perakende satışa

hazır

  



5423     Alkoloidleri ve türevlerini içeren karışık ilaçlar

  

54231   İlaçlar, dozlandırılmamış, paketlenmemiş veya şekillendirilmemiş perakende satışa hazır olmayan

  

54232   İlaçlar, dozlandırılmış, paketlenmiş veya şekillendirilmiş perakende satışa hazır olan

  

5429     Karıştırılmış ilaçlar ve vitaminler

  

54291   Başka yerde sınıflandırılmamış ilaçlar dozlandırılmamış, paketlenmemiş, perakende satışa hazır

olmayan

  

54292   İlaçlar 541.1 alt grubun altında yer alan diğer ürünler ve vitamin içerikli, dozlandırılmış, perakende

satışa hazır

  

54293   Başka yerde sınıflandırılmamış ilaçlar dozlandırılmış, paketlenmiş veya şekillendirilmiş perakende

satışa hazır olan

  

55         Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları

  

551       Uçucu yağlar rezinoitler

  

5513     Uçan yağlar, rezinoitler, terpenli yan ürünler

  

55131   Turunçgillerden elde edilen uçucu yağ

  

55132   Turunçgil hariç diğer bitkilerden elde edilen uçucu yağ

  

55133   Rezinoitler

  

55135   Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürünleri, su ve çözeltileri

  

5514     Koku veren maddelerin karışımları

  

55141   Yiyecek ve içecek sanayinde kullanılan koku veren karışımlar

  

55149   Diğer sanayinde kullanılan koku veren karışımlar

  

553       Parfüm ve kozmetik veya tuvalet mustahzarları

  

5531     Parfümler ve tuvalet suları

  



5532     Güzellik, makyaj, cilt bakımı müstahzarları

  

5533     Saç müstahzarları

  

5534     Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar

  

5535     Traş müstahzarları, vücut deodorantları, tuvalet müstahzarları

  

55351   Traş öncesi, traş sırasında, traştan sonra kullanılan müstahzarlar

  

55352   Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar

  

55353   Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

  

55354   Kapalı yerlerin güzel kokmasında kullanılan müstahzarlar

  

55359   Diğer parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları

  

554       Sabunlar, temizleme, cilalama ürünleri

  

5541     Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler

  

55411   Tuvalet için müstahzarları (tıbbi ürünler dahil)

  

55415   Sıvanmış/kaplanmış kağıt vatka, keçe, dokunmamış mensucat

  

55419   Diğer şekillerdeki sabunlar

  

5542     Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç

  

55421   Yüzey aktif organik maddeler

  

55422   Yüzey aktif diğer organik müstahzarlar (perakende)

  

55423   Diğer yıkama, temizleme müstahzarları

  

5543     Ayakkabı, mobilya, döşeme için boya, cila, pasta vb.

  

55431   Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila vb.müstahzarlar

  

55432   Mobilya, döşeme, ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila, vb. müstahzarlar



  

55433   Karoserlerde kullanılan cila vb. müstahzarlar

  

55434   Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları

  

55435   Cam veya metal boya ve cilaları vb hazır boya, cila vb

  

56         Mineral kimyasal gübreler (272.grubun dışındakiler)

  

562       Mineral kimyasal gübreler (272.grubun dışındakiler)

  

5621     Azotlu mineral ve kimyasal gübreler

  

56211   Amonyum nitrat

  

56212   Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları, karışımları

  

56213   Amonyum sülfat

  

56214   Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

  

56215   Kalsiyum siyanamid

  

56216   Üre

  

56217   Üre, amonyum nitratın sulu/amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları

  

56219   Amonyum nitratın inorganik maddelerle karışımları

  

5622     Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler

  

56221   Defosforasyon cürufu

  

56222   Süper fosfatlar

  

56229   Başka yerde sınıflandırılmamış fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler

  

5623     Potaslı mineral gübreler

  

56231   Potasyum klorür

  



56232   Potasyum sülfat

  

56239   Başka yerde sınıflandırılmamış potaslı mineral veya kimyasal gübreler

  

5629     Başka yerde sınıflandırılmamış gübreler

  

56291   Azot, fosfor, potasyum (üçünü birden) içeren kimyasal gübreler

  

56292   Mineral veya kimyasal gübreler (fosfor ve potasyumun ikisini içeren)

  

56293   Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)

  

56294   Amonyum dihidrojenortofosfat vb. diamanyum hidrojenortafosfatla karışımları

  

56295   Azot, fosforun ikisini içeren mineral ve kimyasal gübreler

  

56296   Azot, fosfor, potasyum vb. iki/üçünün karışımları (tablet ve 10 kg < ambalajlı gübreler)

  

56299   Diğer azot, fosfor ve potasyum içeren mineral, kimyasal gübreler

  

57         İlk şekillerde plastikler

  

571       Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

  

5711     Polietilen

  

57111   Polietilen; özgül kütlesi 0, 94"ten az olan

  

57112   Polietilen; özgül kütlesi 0, 94 veya daha fazla olan

  

5712     Etilen-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

5719     Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde)

  

572       Stiren polimerleri (ilk şekillerde)

  

5721     Polistiren

  

57211   Polistiren; genleşebilen

  

57219   Polisitiren; genleşemeyenleri



  

5729     Diğer stiren polimerleri

  

57291   Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri

  

57292   Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri

  

57299   Diğer stiren polimerleri

  

573       Vinil klorür veya halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)

  

5731     Polivinil kloridür - pvc

  

57311   Polivinil klorid (başka maddeyle karıştırılmamış) (PVC) (ilk şekilde)

  

57312   PVC-Plastifiye edilmemiş (ilk şekilde)

  

57313   PVC-Plastifiye edilmiş (ilk şekilde)

  

5739     Diğer halojenize olefinlerin diğer vinil klorid kopolimerleri ve polimerleri

  

57391   Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

57392   Diğer vinil klorür kopolimerleri (ilk şekilde)

  

57393   Viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde)

  

57394   Fluoro polimerler (ilk şekilde)

  

57399   Diğer Vinil klorür/diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekilde)

  

574       Poliasetaller ve diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde)

  

5741     Poliasetaller ve diğer polyesterler (ilk şekillerde)

  

57411   Poliasetaller (ilk şekilde)

  

57419   Diğer polieterler (ilk şekilde)

  

5742     Epoksit reçineler (ilk şekilde)

  



5743     Polikarbonatlar, alkid reçineler ve diğer polyesterler (ilk şekillerde)

  

57431   Polikarbonatlar (ilk şekilde)

  

57432   Alkid reçineler (ilk şekilde)

  

57433   Polietilen tereftalat (ilk şekilde)

  

57434   Doymamış poliesterler (ilk şekilde)

  

57439   Başka yerde sınıflandırılmamış polyesterler (ilk şekilde)

  

575       Diğer plastikler (ilk şekillerde)

  

5751     Propilen yahut diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)

  

57511   Polipropilen (ilk şekilde)

  

57512   Poliizobutilen (ilk şekilde)

  

57513   Propilen kopolimerleri (ilk şekilde)

  

57519   Diğer olefinler (ilk şekilde) diğerleri

  

5752     Akrilik polimerleri (ilk şekilde)

  

57521   Polimetil metakrilat (ilk şekilde)

  

57529   Diğer Akrilik polimerler (ilk şekilde)

  

5753     Poliamidler (ilk şekillerde)

  

57531   Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde)

  

57539   Diğer poliamidler (ilk şekilde)

  

5754     Amino reçineler, fenolik reçeller ve poliüretanlar (ilk şekillerde)

  

57541   Üre reçineleri, tiyoüre reçineler (ilk şekilde)

  

57542   Melamin reçineler (ilk şekilde)



  

57543   Diğer amino reçineler (ilk şekilde)

  

57544   Fenolik reçineler (ilk şekilde)

  

57545   Poliüretanlar (ilk şekilde)

  

5755     Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekillerde)

  

57551   Selüloz asetatları; plastifiye edilmemiş olanlar (ilk şekilde)

  

57552   Selüloz asetatları; plastifiye edilmiş olanlar (ilk şekilde)

  

57553   Selüloz nitratlar (kollodyonlar dahil) (ilk şekilde)

  

57554   Selüloz etreleri (ilk şekilde)

  

57559   Diğer selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)

  

5759     Başka yerde sınıflandırılmamış plastikler

  

57591   Vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde)

  

57592   Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekilde)

  

57593   Silikonlar (ilk şekillerde)

  

57594   Aljinik asit, tuzları, esterleri (ilk şekilde)

  

57595   Tabii polimerler, türevleri, tabii kauçuğun türevleri vb (ilk şekilde)

  

57596   Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler (ilk şekilde)

  

57597   Polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekilde)

  

579       Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

  

5791     Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları-etilen polimerlerinden olanlar

  

5792     Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları-stiren polimerlerinden olanlar

  



5793     Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları-vinil klorür polimerlerinden olan

  

5799     Diğer plastiklerden döküntü kalıntı ve hurdalar

  

58         İlk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha, yaprak, plaka, şerit, film vb.)

  

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

  

5811     Suni bağırsaklar(sosis kılıfları)proteinden, selülozikten

  

5812     Sert borular ve hortumlar (plastikten)

  

5813     Tüpler, borular, hortumlar(esnek)kırılma basıncı enaz 27, 6 mpa

  

5814     Tüpler, borular, hortumlar -takviyesiz, donanımsız

  

5815     Tüpler, borular, hortumlar -takviyesiz, bağlantı elemanları ile

  

5816     Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten

  

5817     Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları

  

582       Plastiklerden levhalar, filmler, yapraklar, plakalar

  

5821     Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb-düz şekilde

  

58211   Eni 20 cm yi geçmey; en rulo halinde plastik yapışkanlar

  

58219   Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan

  

5822     Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

  

58221   Etilen polimerlerden plastikten levha, yaprak, pelikül ve lamlar

  

58222   Propilen polimerlerden plastikten levha, yaprak, pelikül ve lamlar

  

58223   Stren polimerlerinden plastikten levha, yaprak, pelikül ve lamlar

  

58224   Vinilklorür polimerlerinden plastikten levha, yaprak, pelikül ve lamlar

  

58225   Akrilik polimerlerden plastikten levha, yaprak, pelikül ve lamlar



  

58226   Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar, polikarbonatlar, alkit reçineleri, poliesterler ve

diğer polyesteler

  

58227   Vulkanize fiberden levha, yaprak, film, folye ve şeritler (gözeneksiz)

  

58228   Başka yerde sınıflandırılmamış kımyasal türevlerin veya selülozlerden plastik levhalar, plakalar

  

58229   Diğer plastik levhalar, plakalar

  

5829     Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

  

58291   Plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar

  

58299   Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

  

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

  

5831     Plastikten, enine kesit > 1mm monofiller, profiller - Etilen polimerlerinden

  

5832     Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profil-eni 1mm+

  

5839     Diğer plastiklerden monofil, çubuk, profiller-eni 1mmyi geçen

  

59         Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler

  

591       Haşarat öldürücüler ve zararlı bitkileri yok ediciler

  

5911     Haşerat öldürücüler

  

5912     Mantar öldürücü ilaçlar

  

5913     Zararlı bitkileri yok eden, bitki yetişmesini düzenleyenler

  

5914     Bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsarlar

  

59141   Dezenfekte ediciler

  

59149   Diğer bitkileri koruyucu, geliştirici müstahsallar

  

592       Nişasta, inülin, buğday gluteni, albuminler, yapıştırıcı ve tutkallar



  

5921     Nişasta, inülin, buğday gluteni

  

59211   Buğday nişastası

  

59212   Mısır nişastası

  

59213   Patates nişastası

  

59214   Manyok (cassava) nişastası

  

59215   Diğer nişastalar

  

59216   İnülin

  

59217   Buğday gluteni

  

5922     Kazeinat, kazein, jelatin, peptonlar, dekstrinler ve tadil edilmiş nışastalar

  

59221   Kazein

  

59222   Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

  

59223   Diğer albüminler, albüminatlar, albümin türevleri

  

59224   Jelatin, jelatin türevleri, balık tutkalı, hayvansal tutkallar

  

59225   Peptonlar vb. türevleri; diğer proteinli maddeler ve deri tozu

  

59226   Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar

  

59227   Tutkallar; nişasta esaslı

  

59229   Diğer müstahzar tutkallar, yapıştırıcılar

  

593       Patlayıcı maddeler, fitiller ve fişekler

  

5931     Patlayıcı maddeler

  

59311   Silah barutu

  



59312   Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

  

5932     Fitiller, infilak fitilleri, ateşleyici maddeler

  

5933     Şenlik, işaret, sis, yağmur fişekleri vb.

  

59331   Şenlik fişekleri

  

59333   İşaret fişekleri, sis işaretleri, yağmur fişekleri vb

  

597       Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, çözücü müstahzarlar, yağlama müstahzarları

  

5972     Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, peptizan katkılar vb

  

59721   Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar

  

59725   Yağlama yağı katkıları

  

59729   Oksidasyonu önleyici, akışkanlığı düzenleyici vb müstahzarlar

  

5973     Hidrolik fren, hidrolik transmisyonlar ve donmayı çözücü için özel sıvılar

  

59731   Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları

  

59733   Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

  

5977     Yağlama müstahzarları

  

59771   Mensucat, deri vb. yağlamasına mahsus müstahzarlar

  

59772   Petrol yağlarını vb, içeren; diğer maddelerin işlenmesine mahsus yağlama müstahzarları

  

59773   Dokumaya elverişli maddelerin, deri, köselenin, post vb işlenmesine mahsus müs.

  

59774   Diğer yağları içeren; diğer maddelerin işlenmesine mahsus yağlama müstahzarları

  

598       Diğer kimya sanayi ürünleri

  

5981     Tall oil, terebantin esansı, reçine asitler, odun katranı vs.

  

59811   Tall oil (sıvı reçine)



  

59812   Odun hamurundan arta kalan lesivler-linyo sülfonatlar dahil

  

59813   Sakız, çam ağacı esansı, terpenik yağlar, ham dipenten, çam yağı

  

59814   Kolofanlar, reçine asitleri, türevleri, esans ve yağları

  

59818   Odun katranı, yağları, kreozotu, naftası, bitkisel ziftler vb

  

5983     Suni mumlar, müstahzar mumlar

  

59831   Suni mumlar ve müstahzar mumlar; kimyasal olarak tadil edilmiş linyitten

  

59835   Suni mumlar ve müstahzar mumlar; polietilen glikolden elde edilenler

  

59839   Diğer suni mumlar, müstahzar mumlar

  

5984     Karışım halinde alkalibenzenler ve alkalinaftalenler

  

59841   Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler

  

59845   Karışım halinde alkilnaftalenler

  

5985     Depo edilmiş kimyasal elementler, kimyasal bileşikler

  

5986     Başka yerde sınıflandırılmamış organik kimyasal ürünler

  

59861   Grafit, suni, kolloidal, yarı kolloidal; hamur, blok, levha, diğer

  

59863   Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar

  

59864   Aktif hale getirilmiş karbon

  

59865   Aktif hale getirilmiş tabi mineral maddeler, hayvansal karalar

  

59867   Mikroorganizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları

  

59869   Laboratuvarlarda, teşhiste kullanılan karma reaktifler

  

5988     Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalitik müstahzarlar

  



59881   Takviye katalizatörler (aktif maddesi nikel/nikel bileşikleri olanlar)

  

59883   Takviye katalizatörler (aktif maddesi kıymetli metal/kıymetli metal bileşikleri)

  

59885   Takviye katalizatörler; diğer

  

59889   Reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

  

5989     Başka yerlerde belirtilmeyen diğer kimyasal madde ve ürünler

  

59891   Mensucat, kağıt, deri vb için boya, finisaj müstahzarları

  

59893   Kauçuk/plastikler için bileşikler

  

59894   Yangın söndürme aleti için dolgu maddesi ve bileşimi (yangın söndürme bombası)

  

59895   Model yapmaya mahsus patlar, dişçi mumu vb.müstahzarlar

  

59896   Metal satıhları temizleme müstahzarları, pasta, toz, sıvama mad.

  

59897   Çimento, harç/betonlara mahsus müstahzar katkılar

  

59898   Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar

  

59899   Diğer kimyasal ürünler ve preparatlar

  

6           Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar

  

61         Başka yerde belirtilmeyen İşlenmiş deri ve köseleler

  

611       İşlenmiş deri ve köseleler

  

6112     Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri&kösele

  

6113     Bütün halinde hazırlanmış sığır derileri

  

6114     Sığırların ve atların diğer deri ve köseleleri

  

61141   Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, yaş derileri

  

61142   Sığır ve at derilerinden; diğerleri



  

6115     Koyun ve kuzuların hazırlanmış derileri (yünü alınmış)

  

61151   Koyun ve kuzuların yaş derileri

  

61152   Koyun ve kuzuların hazırlanmış derileri( yünü alınmış), tabaklanmış veya kaplandıktan sonra ileri

derecede hazırlanmış

  

6116     Keçi ve oğlakların hazırlanmış derileri (yünü alınmış)

  

61161   Keçi ve oğlakların dabaklanmış yaş derileri

  

61162   Keçi ve oğlakların hazırlanmış derileri( yünü alınmış), tabaklanmış veya kaplandıktan sonra ileri

derecede hazırlanmış

  

6117     Diğer hayvanların deri-köseleleri

  

61171   Domuzların derileri

  

61172   Sürüngenlerin derileri

  

61179   Diğer hayvanların derileri

  

6118     Güderi, rugan-ruganla kaplanmış deri-köseleler:metalize deri, köselel

  

61181   Güderi

  

61183   Rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler; metalize deri ve köseleler

  

612       Deri ve köseleden mamul eşya (makina, mekanik işlerde kullanılan saraciye eşyası)

  

6121     Deri ve köseleden makina, mekanik cihaz vb için eşya

  

6122     Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer vb(imal edildiği madde ne olursa olsun)

  

6129     Deri ve köseleden diğer eşya

  

613       Dabaklanmış, aprelenmiş, bütün halinde kürkler

  

6131     Bütün halindeki deriler (birleştirilmemiş)

  



61311   Mink (vizon)dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde)

  

61312   Tavşan veya yabani tavşan; dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde)

  

61313   Astragan, Breitschwanz, Karakul, Persaniye denilen kuzular vb.

  

61319   Tavşan veya yabani tavşan; dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde)

  

6132     Baş, kuyruk, pençeler, diğer kürkten parçalar, kırpıntılar (birleştirilmemiş)-dabaklı

  

6133     Bütün halindeki deriler-bunların parçaları

  

62         Kauçuk ve kauçuktan eşya

  

621       Kauçuk ve kauçuktan eşya

  

6211     Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş)ilk şekillerde, levha, yaprak, şerit

  

62111   Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk

  

62112   Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk

  

62119   Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş)

  

6212     Diğer şekillerde vülkanize edilmemiş kauçuk

  

62121   Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller

  

62129   Diğer vulkanize edilmemiş kauçuktan çubuk, boru, profil vb eşya

  

6213     Vülkanize edilmiş kauçuktan iplik, levha, yaprak, şerit, çubukve profiller

  

62131   Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

  

62132   Gözenekli kauçuktan; çubuk, profil, levha, tabaka ve şeritler

  

62133   Gözenekli olmayan kauçuktan; çubuk, profil, levha, tabaka ve şeritler

  

6214     Vülkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar

  

62141   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız



  

62142   Hortum; vulkanize kauçuktan; (metal takviyeli) donanımsız

  

62143   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (mensucat takviye) donanımsız

  

62144   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (diğer maddelerle takviyeli) donanımsız

  

62145   Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; donanımlı

  

625       Kauçuktan iç ve dış lastikler (yeni/eski)

  

6251     Otomobillerde kullanılan dış lastikler-yeni

  

6252     Otobüs-kamyon dış lastiği-yeni

  

6253     Uçak dış lastiği-yeni

  

6254     Motosiklet ve bisiklet dış lastiği-yeni

  

62541   Motosiklet dış lastiği; yeni

  

62542   Bisiklet dış lastiği; yeni

  

6255     Diğer dış lastikler-yeni-kauçuktan

  

62551   Diğer taşıtlar için, zikzag vb özel taban desenli dış lastik

  

62559   Diğer taşıtları için diğer dış lastik

  

6259     Kauçuktan iç lastikler ve sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler

  

62591   Kauçuktan iç lastikler

  

62592   Sırt geçirilmiş dış lastikler

  

62593   Kullanılmış lastikler

  

62594   Kauçuk dolgu lastikler, değişebilir sırtlar, flapslar

  

629       Kauçuktan diğer eşya (hijenik, eczacılık ürünleri, taşıyıcı kolonlar)

  



6291     Vülkanize kauçuktan hijiyenik, eczacılık eşyası

  

62911   Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

62919   Vulkanize kauçuktan hijyenik, eczacılık eşyası-diğer

  

6292     Vülkanize kauçuktan taşıyıcı ve trasmisyan kolanları

  

62921   Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 60<Çevre<180cm)

  

62929   Diğer transmisyon kolonları

  

6299     Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) vb. eşya

  

62991   Sertleştirilmiş kauçuk vb. eşya

  

62992   Gözenekli kauçuktan diğer eşya

  

62999   Vulkanize kauçuktan eşya

  

63         Mantar ve ahşap eşya(mobilya hariç)

  

633       Mantardan eşya

  

6331     Tabii mantardan eşya

  

63311   Tabii mantardan tıpa ve tıkaçlar

  

63319   Tabii mantardan diğer eşya

  

6332     Aglomere edilmiş mantar ve mamulleri

  

63321   Aglomere mantardan küp, blok, levha, yaprak vs.

  

63329   Aglomere mantar ve mamulleri

  

634       Kaplamalık ağaçlar, levhalar, kontaplak, sırık, kazık vs. ile ağaç yünü

  

6341     Kaplamalık ve kontrplak için yapraklar-kalınlık < 6mm

  

63411   İğne yapraklı ağaç; kaplamalık yapraklar: kalınlık < 6mm.



  

63412   Diğer ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın < 6mm.

  

6342     Ağaçtan ve odunsu maddelerden yonga pano, levha

  

63421   Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler/profil halinde)

  

63422   Diğer ağaçlardan pano-levhalar

  

63423   Diğer odunsu maddelerden elde edilen levhalar

  

6343     Sadece ağaç yapraklarından kontaplaklar-kalınlığı =< 6mm

  

63431   Diğer kontrplak herbir katının 6 mm kalınlığı geçmediği sadece odun (bambo hariç) tabakaları

içeren

  

63439   Sadece ağaç yapraklarından kontaplaklar-kalınlığı =< 6mm, diğer

  

6344     Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar-kalınlık < 6mm

  

63441   Bir katı geniş yapraklı ağaçtan kontrtabla

  

63449   Diğer kontrplaklar, kaplama ağaçlar

  

6345     Lif pano ve levhalar-reçine vb ile aglomere olsun, olmasın

  

63451   Yoğunluk 0, 8 gr.geçen lif pano, levha

  

63452   Yoğunluk 0, 5-0, 8 gr.arası lif pano, levha

  

63453   Yoğunluk 0, 35-0, 5 gr.arası lif pano, levha

  

63459   Diğer odunsu maddelerden lif levhalar

  

6349     Çeşitli ağaçlardan sırık, kazık, sap, çubuk, ağaç yünü ve unu vb.

  

63491   Ağaçdan çember, sırık, kazık, baston, şemsiye, alet sapı vb. eşya için çubuk

  

63493   Ağaç yünü; ağaç unu

  

635       Ağaçtan muhafazalar, kutu, kafes sandık, vs. ile inşaat ve marangozluk mamülleri



  

6351     Ağaçtan kutu, kafes, sandık vb ambalajlar, kablo makarası vb

  

63511   Ağaçtan muhafazalar, kutu, kafes sandık, benzeri; kablo makarası

  

63512   Paletler, yük tablaları, yük panoları

  

6352     Ağaçtan varil, fıçı, kova, gerdel, diğer fıçıcı eşyası-aksamı

  

6353     Bina, inşaat için marangozluk, doğrama mamulleri

  

63531   Pencere, pencere kasa-çerçeveleri ağaçtan

  

63532   Kapı-kasaları, eşikleri, pervazları ağaçtan

  

63533   Padavralar ve "shakes"ler

  

63539   İnşaatçıların diğer doğrama ve marangoz ahşapları

  

6354     Ağaç işlemeciliği mamulleri (resim, ayna, heykel, sofra eşyası)

  

63541   Ağaçtan çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna vb. için)

  

63542   Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası

  

63549   Ağaç işlemeciliği ve kakma Ağaç, biblolar, süs eşyası

  

6359     Ağaçtan aletler, alet sapları, süpürge, fırça sapları, kalıplar, askılar

  

63591   Ağaçtan aletler, alet sapları, süpürge, fırça sapları, kalıplar

  

63599   Ağaçtan diğer eşya

  

64         Kağıt,karton ve kağıt hamurundan eşya

  

641       Kağıt ve karton

  

6411     Rulo veya çarşaf haldeki gazete kağıtları

  

6412     Sıvanmış kağıt ve karton;perfore edilmiş kart ve şeritler

  



64121   El yapısı kağıt ve karton

  

64122   Mesnet kağıt, kartonlar (ışık, ısı vb. hassas kağıtlar için)

  

64123   Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar

  

64124   Duvar kağıdına mesnet teşkil eden kağıtlar

  

64125   Diğer kağıt ve karton (m2 ağırlık: 40gr. az)

  

64126   Diğer kağıtlar (m2 ağırlık: 40 - 150gr.)

  

64127   Kağıt ve karton; tabaka (ağırlık: >150 gr.)

  

64129   Diğer kağıtlar (elyafıı %10 dan fazlası mekanik elde edilen elyaftan olan) katlanmış

  

6413     Yazı, bask, kopya, çıkartma, grafik kağıtları

  

64131   Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıt

  

64132   Metrekaresi 150 gr.dan az yazı, baskı, grafik kağıtları

  

64133   Yazım, baskı/grafik için kağıt ve kartonlar (m2 ağır. > 150 gr)

  

64134   Diğer yazı, baskı/grafik kağıtları

  

6414     Kraft kağıt ve kartonlar

  

64141   Kraftliner

  

64142   Ambalaj torba kağıdı

  

64146   Ambalaj kağıdı ve mukavva, ağırlığı 150g/m2 veya daha az olan, başka yerde sınıflandırılmamış

  

64147   Ambalaj kağıdı ve mukavva, ağırlığı 150g/m2'den fazla fakat 225 g/m2'den az olan, başka yerde

sınıflandırılmamış

  

64148   Ambalaj kağıdı ve mukavva, ağırlığı 225 g/m2 veya daha fazla olan rulo veya yaprak halindeki

  

6415     Diğer kağıt ve kartonlar, bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar çizim kağıtları vs.

  



64151   Yarı kimyasal odun selülozu fluting kağıdı

  

64152   Sülfitli ambalaj kağıdı

  

64153   Kristal kağıt ve saydam, yarı saydam kağıtlar

  

64154   Testlayner kağıdı/kartonu

  

64155   Sigara kağıdı, diğer

  

64156   Filtre-kağıt ve karton ; çuha kağıt ve karton

  

64157   Diğer kağıt-kartonlar (m2 ağırlık=<150 gr)

  

64158   Kağıt-kartonlar (150gr <m2 <225gr.) diğer

  

64159   Diğer kağıt ve karton, kaplanmamış

  

6416     Oluklu kağıt-kartonlar, tuvalet temizlik kağıtları

  

64161   Ambalaj torba kağıdı, buruşuk veya kırışık, kabartmalı/kabartmasız veya delikli/deliksiz

  

64162   Diğer birincil elyaf kağır (krepe edilmiş/kıvrımlı)

  

64163   Tuvalet-temizlik kağıtları

  

64164   Buruşturulmuş (düz yüzey yaprakla zamklı veya zamksız)kağıt ve karton, delikli/deliksiz

  

64169   Kağıt, buruşuk, kırışık, kabartmalı veya delikli, başka yerde sınıflandırılmamış

  

6417     Kağıt-karton (yüzü inorganik maddelerle sıvanmış)

  

64171   Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış (m2ağır.>150 gr)

  

64172   Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri

  

64173   Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabaka; katranlı, bitümenli/asfaltlı

  

64174   Kraft kağıt, kartonlar; Kütle halinde tek düze beyazlatılmış (m2 ağır.=<150gr)

  

64175   Kraft kağıt/karton; beyazlatılmış (m2 >150gr) kimyasal lif>%95



  

64176   Yazım, baskı/diğer grafik amaçlar için kağıt, kartonlar; diğer

  

64177   Kağıt/kartonlar; diğer kaolin vb. sıvanmış

  

64178   Kağıt/karton, selüloz vatka, selüloz liften tabakalar; yapışkan olanlar

  

64179   Diğer kağıt/karton, selüloz vatka, elyaf tabakalar

  

6419     Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt/karton ve duvar kağıtları ile cam kağıtlar

  

64191   Bitümen, zift/asfalt ile lamine edilmiş kağıt/karton

  

64192   Yapıştırma ile elde edilen kağıt/karton (rulo/tabaka halinde)

  

64193   Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar

  

64194   Diğer duvar kağıdı, duvar kaplamaları, cam kağıtları

  

642       Kağıt, kağıt hamuru, karton ver selülozik liflerden mamul eşya

  

6421     Kağıt-karton vb esaslı kutu, kılıf, torba vb eşya

  

64211   Oluklu kağıt/kartondan kutu ve mahfazalar

  

64212   Oluksuz kağıt/kartondan katlanabilir kutu-mahfazalar

  

64213   Torba ve çantalar; taban genişliği= >40 cm

  

64214   Diğer torba ve çantalar (külahlar dahil)

  

64215   Ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil)

  

64216   Büro, dükkan vb yerlerde kullanılan evrak tasnif, mektup kutuları vb eşya

  

6422     Kağıt ve kartondan zarflar, mektup kartları, kartpostallar vb.

  

64221   Zarflar

  

64222   Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları

  



64223   Kağıt/kartondan kutular, poşetler vb diğer zarflar içine takım yerleştirilmiş

  

6423     Defterler, bloknotlar, klasörler, dosyalar vb kırtasiye eşyası

  

64231   Defterlerkayıt, hesap, not, makbuz; ajandalar, hatıra defterleri

  

64232   Müsvette defterleri

  

64233   Klasörler, ciltler, dosya gömlekleri ve kapakları

  

64234   Çok yüzlü iş formları, karbonla 2.kopyası çıkarılan defterler

  

64235   Kolleksiyon ve numunelerin konduğu albümler

  

64239   Kağıt/kartondan diğer büro/kırtasiye eşyası, defter vb

  

6424     Siğara, kopya çıkartma, tuvalet, filtre vs. diğer kağıtlar

  

64241   Sigara kağıdı

  

64242   Karbon kağıtları vb. kopya kağıtları

  

64243   Tuvalet kağıdı

  

64244   Kendinden yapışkan kağıtlar

  

64245   Filtre kağıt ve kartonu

  

64248   Baskılı, kabartılmış, yazmalı/perfore edilmiş kağıt-kartonlar

  

6429     Başka yerde belirtilmeyen diğer kağıt ürünleri

  

64291   Dokumaya elverişli iplik bobin, masura, vb. kağıt, karton esaslı

  

64292   Kartlar, şeritler halinde olsun veya olmasın

  

64293   kağıt/kartondan tepsi, tabak, kase, bardak vb

  

64294   Kağıttan ev eşyası, hastane eşyası eşya

  

64295   Hijyenik havlular, tamponlar, bebekler için bezler vb.kağıttan



  

64299   Kağıt hamuru, kağıt, karton esaslı diğer eşyalar

  

65         Teksitil ürünleri (iplik, kumaş, yer kaplamaları, hazır eşya)

  

651       Tekstil iplikleri

  

6511     Karde edilmiş, taranmış yün ve ince hayvan kıllardan iplikler

  

65112   Yün iplikler-yün=>%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

65113   Yün iplikleri, taranmış, yün=>%85, perakende

  

65114   İnce hayvan kılından iplik-taranmış-perakendeye hazır değil

  

65115   Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler

  

65116   Yün/ince hayvan kılından iplikler-yün+ince kıl=>%85 ağırlık

  

65117   Yün iplikler-yün<%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

65118   Yün iplikler-yün<%85 ağırlık, perakendeye hazır değil

  

65119   Yün/ince hayvan kılından iplikler-yün+ince kıl<%85 ağırlık

  

6512     Pamuktan dikiş iplikleri

  

65121   Pamuktan dikiş iplikleri: perakende olmayan

  

65122   Pamuk iplikleri:perakende satışa hazır

  

6513     Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)

  

65131   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)- Pamuk=>%85, perakende

  

65132   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)- diğer, Pamuk<%85, perakende

  

65133   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) ağırlıkça %85, çoğu Pamuk

  

65134   Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)ağırlıkça %85ten az Pamuk

  



6514     Sentetik/suni devamlı/devamsız liflerden dikiş ipliği

  

65141   Sentetik lifden dikiş ipliği

  

65142   Suni lifden dikiş ipliği

  

65143   Sentetik devamsız lifden dikiş ipliği

  

65144   Suni devamsız lifden dikiş ipliği

  

6515     Sentetik flamentlerden tekstürize iplikler

  

65151   Naylon, poliamid esaslı dokunmuş iplikler

  

65152   Poliesterden dokunmuş iplikler

  

65159   Diğer sentetik lif iplikleri (perakende satışa hazır değil)

  

6516     Sentetik filament iplikler

  

65161   Sentetik filament iplikleri

  

65162   Naylon/poliamid, poliesterden elde edilen dayanıklı iplik

  

65163   Sentetik lif iplikleri - tek kat, 1m<50 tur

  

65164   Sentetik liflerden tek kat iplikler - 1 m.si 50 tur ve +

  

65169   Sentetik elyaftan rötor, kable diğer iplikler

  

6517     Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç)

  

65171   Suni filament iplikler(dikiş ipliği hariç)-perakende

  

65172   Suni lifden tekstürize iplik:perakende satışa hazır değil

  

65173   Viskoz ipeği ipliği (dikiş hariç)-mukavemetli, perakende olmayan

  

65174   Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur

  

65175   Suni liflerden tek kat iplikler



  

65176   Viskoz ipeğinden, seliloz asetattan, diğer suni elyaftan (çok katlı, katlı bükülü) iplik

  

65177   Suni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti

  

6518     Suni ve sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç)

  

65181   Diğer iplik-Diğer, sentetik devamsız lif=>%85, perakende

  

65182   Sentetik devamsız liflerden iplikler =>%85 ağırlık (perakende satılacak hale getirilmemiş)

  

65183   Diğer iplik-Diğer, sentetik devamsız lif<%85, perakende

  

65184   İplikler:sentetik devamsız lif(perakende satılacak hale getirilmemiş)

  

65185   Suni devamsız lif ipliği:perakende satışa hazır

  

65186   İplikler:suni devamsız lif=>%85 ağırlık

  

65187   Suni devamsız lif=>%85 ağırlık

  

65188   Sentetik monofiller, şerit ve benzerleri

  

6519     Başka yerde belirtilmeyen diğer tekstil iplikleri

  

65191   Dokunabilir ipliklerden metalize iplikler

  

65192   İpek İpliği (döküntü İpliği hariç)-perakendeye hazır değil

  

65193   İpek döküntülerinden bükümlü İplik-perakendeye hazır değil

  

65194   İpek ve döküntülerinden İplikler-perakendeye satışa hazır

  

65195   Kırpılmış fitiller, demetler, kesilmiş iplikler

  

65196   Keten ipliği

  

65197   Jüt, bitki kabuğu liflerinden iplikler

  

65199   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden iplikler

  



652       Pamuklu mensucat

  

6521     Pamuktan gaz, kadife, havlu cinsi bukleli ve tırtıl mensucat

  

65211   Gaz mensucat-pamuklu

  

65212   Havlu cinsi bukleli mensucat-pamuktan, ağartılmamış

  

65213   Havlu cinsi bukleli mensucat-pamuktan, diğer

  

65214   Dokunmuş men-pamuktan, kesilmemiş atkı iplikli kadife, pelüş, fasoneli

  

65215   Pamuktan, kesilmiş/çözgü atkı iplikli (fitilli) kadife-pelüş

  

6522     Ağırtılmamış pamuklu mensucat

  

65221   Ağırtılmamış pamuklu mensucat ( %85 >= pamuk içerenler (M2 <= 200 gr)

  

65222   Ağırtılmamış pamuklu mensucat (%85 >= pamuk içerenler (M2 > 200 gr)

  

65223   Ağırtılmamış pamuklu mensucat (%85 >= pamuk içerenler (M2 <= 200 gr)

  

65224   Ağırtılmamış pamuklu mensucat (%85 den az pamuk içeren sentetik/suni liflerle karışmış (M2 >

200 gr)

  

65225   Ağırtılmamış pamuklu mensucat (diğer pamuklu dokuma:m2=<200gr)

  

65226   Ağırtılmamış pamuklu mensucat (pamuklu dokuma:m2=<200gr)

  

6523     Pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler) (M2 si 200gr. <.)

  

65231   Ağartılmış pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler) (M2 si 200gr. <.)

  

65232   Boyanmış pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler) (M2 si 200gr. <.)

  

65233   Farklı renklerdeki ipliklerden pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler) (M2 si 200gr.

<.)

  

65234   Baskılı pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler) (M2 si 200gr. <.)

  

6524     Pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler (M2 si 200gr. >)



  

65241   Ağartılmış pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler (M2 si 200gr. >)

  

65242   Boyanmış pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler (M2 si 200gr. >)

  

65243   Farklı renklerdeki ipliklerden denim mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler (M2 si 200gr. >)

  

65244   Farklı renklerdeki ipliklerden pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler (M2 si 200gr. >)

  

65245   Baskılı pamuklu mensucat (ağırlık %85 >= pamuk içerenler (M2 si 200gr. >)

  

6525     Pamuk mensucat (ağırlık %85 <= pamuk içeren sentetik/suni liflerle karıştırılmış (M2 si 200gr <)

  

65251   Ağartılmış pamuklu mensucat(ağırlık %85 <= pamuk içeren sentetik/suni liflerle karıştırılmış (M2 si

200gr <)

  

65252   Boyanmış pamuklu mensucat(ağırlık %85 <= pamuk içeren sentetik/suni liflerle karıştırılmış (M2 si

200gr <)

  

65253   Farklı renklerdeki ipliklerden pamuklu mensucat (ağırlık %85 <= pamuk içeren sentetik/suni liflerle

karışmış (M2< 200gr)

  

65254   Baskılı pamuklu mensucat(ağırlık %85 <= pamuk içeren sentetik/suni liflerle karıştırılmış (M2 si

200gr <)

  

6526     Pamuklu mensucat (% 85'den > pamuk içeren sentetik/suni liflerle karışık; m2'si 200 gr.ı +)

  

65261   Ağartılmış pamuklu mensucat (% 85'den > pamuk içeren sentetik/suni liflerle karışık; m2'si 200 gr.ı

+)

  

65262   Boyanmış pamuklu mensucat (% 85'den > pamuk içeren sentetik/suni liflerle karışık; m2'si 200 gr.ı

+)

  

65263   Farklı renklerdeki ipliklerden denim pamuklu mensucat (% 85'den>pamuk içeren, sentetik/suni

liflerle karışık; m2'>200gr)

  

65264   Farklı renklerdeki ipliklerden pamuklu mensucat (% 85'den > pamuk içeren sentetik/suni liflerle

karışık; m2> 200 gr)

  

65265   Baskılı pamuklu mensucat (% 85'den > pamuk içeren sentetik/suni liflerle karışık; m2'si 200 gr.ı +)

  



6529     Diğer pamuklu mensucat (ağartılmış, boyanmış, baskılı)

  

65291   Pamuklu dokuma (m2=<200gr,ağartılmış)

  

65292   Pamuklu dokuma (m2=<200gr,boyanmış)

  

65293   Pamuklu dokuma (m2=<200gr,boyanmış)

  

65294   Pamuklu dokuma (m2=<200gr,boyanmış)

  

65295   Pamuklu dokuma (m2>200gr:ağartılmış)

  

65296   Pamuklu dokuma (m2>200gr,boyanmış)

  

65297   Pamuklu dokuma (m2>200gr,renkli iplikten)

  

65298   Pamuklu dokuma (m2>200gr,baskılı)

  

653       Sentetik veya suni flamentler ve devamsız liflerden mensucat

  

6531     Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar

  

65311   Naylon,poliamid,poliester dayanıklı ipliklerinde dokumalar

  

65312   Sentetik şerit-benzerlerinden dokumalar

  

65313   Sentetik iplikleri yapıştırıcı ile birleştirilmiş dokumalar

  

65314   Ağırlık %85 >= naylon veya diğer poliamid filamentleri içeren mensucat

  

65315   Ağırlık %85 >= tekstürize poliester filamentleri içeren mensucat

  

65316   Diğer dokunmuş mensucat =>%85; tekstüre edilmemiş poliester filementleri içeren

  

65317   Ağırlık %85 >= sentetik filamentleri içeren mensucat

  

65318   Ağırlık %85 den az sentetik filamentler içeren ve sadece pamukla karışık olan kumaşlar

  

65319   Diğer dokunmuş mensucat

  

6532     Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık %85 >= sentetik lif içerenler)



  

65321   Poliester lifleri içerenler

  

65325   Akrilik veya modakrilik lifler içerenler

  

65329   Sentetik devamsız lifler içerenler

  

6533     Sentetik devamsız lifden dokunmuş men. (ağırlık %85pamukla karışık sentetik içerenler)

  

65331   Sentetik devamsız lifden dokunmuş mens.(ağırlık %85 pamukla karışık sentetik içerenler), ağırlığı

170 g/m2'yi aşmayan

  

65332   Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat

  

65333   Sentetik devamsız lifden dokunmuş mens.(ağırlık %85 pamukla karışık sentetik içerenler), ağırlığı

170 g/m2'yi aşan

  

65334   Sentetik devamsız lifden dokunmuş mensucat (ağırlık %85 pamukla karışık sentetik içerenler),

ağırlığı 170 g/m2'yi aşan

  

6534     Diğer devamsız sentetik lifden dokumalar

  

65341   Diğer devamsız sentetik lifden dokumalar, ana olarak veya sadece yün veya saf hayvan tüyüyle

karıştırılmış

  

65342   Sentetik-suni filementler ile karışık sentetik devamsız liflerden diğer mensucat

  

65343   Devanmsız maddelerle karışık sentetik devamsız liflerden diğer mensucat

  

6535     Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat

  

65351   Viskoz ipeği mukavemetli ipliğinden dokunmuş mensucat

  

65352   Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık %85 >= suni flementler, şeritler vb.. içerenler)

  

65359   Diğer suni iplikli dokunmalar

  

6536     Dokunmamış mensucat, suni devamsız lif=>%85

  

6538     Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık %85< suni devamsız lif içerenler)

  



65381   Dokunmamış mensucat, suni devamsız lif <%85

  

65382   Esas itibariyle veya yün veya ince hayvan kılları ile karışık

  

65383   Esas itibariyle veya sadece sentetik veya suni liflerle karışık

  

65389   Diğer suni devamsız liflerden dokunmamış mensucat

  

6539     Sentetik ve suni liflerden atkı iplik, peluş ve kadifeler

  

65391   Sentetik-suni liflerden kesilmemiş atkı ve çözgü iplikli kadife-pelüş

  

65393   sentetik-suni liflerden kesilmiş atkı, çözgü iplikli kadife-pelüş ve tırtıl mensucat

  

654       Dokumaya elverişli diğer maddelerden dokunmuş mensucat (ipek, yün, keten vb.)

  

6541     İpekten, İpek döküntüsünden dokumalar

  

65411   Buretten mensucat

  

65413   Diğer mensucat:ipek-döküntüsü=>%85 ağırlık, buret hariç

  

65419   Diğer ipek mensucat

  

6542     Karde edilmiş, taranmış yün/kıldan dokunmuş mensucat (%85 >= yün/ince kıl içerenler)

  

65421   Karde edilmiş yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat

  

65422   Taranmış yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat

  

6543     Karde edilmiş, taranmış yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş diğer mensucat

  

65431   Karde edilmiş yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş diğer mensucat

  

65432   Taranmış yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş diğer mensucat

  

65433   Diğer karde yünlü ince kıllı dokumalar

  

65434   Taranmış yün, ince kıldan diğer dokumalar

  

65435   Dokunmuş mensucat-yün/ince kıldan



  

6544     Ketenden dokunmuş mensucat

  

65441   Keten dokuma - keten=>%85 ağırlık,

  

65442   Keten dokuma - keten<%85 ağırlık

  

6545     Jüt-bitki iç kabuğundan dokum ve iplikler

  

6546     Diğer dokunmuş mensucat

  

6549     Dokumaya elverişli diğer maddelerden dokunmuş mensucat

  

65491   Metal/metalize ipliklerden mensucat- giyim ve döşemecilikte kullanılan

  

65492   Kaba hayvan kılı veya at kılından mensucat

  

65493   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifden Dokumalar

  

65494   Gaz mensucat-pamuklu

  

65495   Diğer dokumaya elverişli maddeden kadife, pelüş, vb.mensucat

  

65496   Havlu cinsi bukleli mensucat-dokumaya elverişli maddelerden

  

65497   Havlu cinsi tufte edilmiş mensucat-dokumaya elverişli maddelerden

  

655       Örme mensucat

  

6551     Örme tüylü mensucat

  

65511   Örme tüylü mensucat-uzun tüylü

  

65512   Bukleli mensucat

  

65519   Örme türlü diğer mensucat

  

6552     Diğer örme mensucat

  

65521   Diğer örme mensucat, eni 30 cm'yi aşmayan

  



65522   Örme mensucat:elastomerik/kauçuk iplik=>%5, en>30cm.

  

65523   Diğer örme mensucat (çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat)

  

65529   Diğer örme mensucat:diğer maddelerden

  

656       Kordelalar, etiketler, armalar, tüller vb.

  

6561     Dokunmuş kordelalar, boldükler

  

65611   Kadife, pelüş, havlu nevi bukleli, halkalı mensucat

  

65612   Diğer dokunmuş kordelalar-elastomerik iplik-kauçuk iplikli

  

65613   Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş kordelalar

  

65614   Yapıştırılan atkı ipliksiz (boldükler) kordelalar

  

6562     Etiketler, markalar vb.eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş

  

65621   Dokunmuş etiket, marka vb.eşya-parça, şerit, şekilli kesilmiş

  

65629   Diğer dokumaya elverişli maddeden etiket, marka vb eşya

  

6563     Gipe iplikler ve parça halinde kordon, işleme yapılmamış süs eşyası (örme olanlar hariç)

  

65631   Gipe iplikler, monofiller, şeritler, tırtıl iplikler vb

  

65632   Parça halinde kordon, saçak, ponpon vb eşya

  

6564     Tüller ve diğer mensucat-parça, şerit, motifler halinde

  

65641   Tüller (diğer file mensucat)

  

65642   Makinada yapılmış dantelalar

  

65643   Dantela-el işi, dokunmuş/örme hariç

  

6565     İşlemeler (parça, şerit, motif halinde)

  

65651   Kimyasal işlemeler-zemin dokuması kesilerek çıkarılmış işleme



  

65659   Dokumaya elverişli madddelerden işlemeler

  

657       Özel iplikler ve dokunmamış mensucat (keçe, vatka, sicim, ip, şapka taslakları, eknik eşya)

  

6571     Keçe (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış olsun olmasın)

  

65711   İğne işi keçe:dikiş-trikotaj usulü birleştirilmiş elyaf

  

65712   Dokumaya elverişli maddelerden keçeler

  

65719   Diğer keçeler

  

6572     Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış olsun olmasın)

  

6573     Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, dekorlar, fanlar vs.

  

65731   Cilt kapağı için sıvanmış mensucat, mühendis muşambası vb.

  

65732   Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat

  

65733   Kauçuklu mensucat

  

65734   Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış diğer mensucat; dekorlar, fonlar

  

65735   Duvar kaplamaları; dokumaya elverişli maddeden

  

6574     Kapitoneli mensucat-parçalı,

  

6575     Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar, bunlardan mamul ağlar ve diğer eşya

  

65751   Sicim, kordon, ip, halat

  

65752   Sicim, kordon, ipten düğümlü ağ, balık ağları, diğer hazır ağlar

  

65759   Tarifenin başka yerinde yeralmayan/belirtilmeyen sicim, iplik, halatlar

  

6576     Şapka taslakları:keçeden, keçeden diskler, silindirler ve şeritlerden örülmüş

  

65761   Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler

  



65762   Çeşitli maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan/örülen şapka taslakları

  

6577     Dokumaya elverişli maddelerden vatka, teknik işler için mensucattan eşya

  

65771   Vatkalar, vatka mamulleri, kırpıntı, toz, tanazlar

  

65772   Dokunmuş, örülmüş fitiller, lamba gömlekleri

  

65773   Dokumaya elverişlı maddelerden teknik işler için mensucattan eşya

  

6578     Dokumaya elverişli maddelerle kaplı kauçuk ipler-halatlar

  

65781   Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

  

65785   Poliester, naylon/diğer Poliamidler, viskozdan dayanıklı iplik

  

65789   Poliester, naylon/diğer Poliamidler, viskozdan dayanıklı iplik

  

6579     Dokumaya elverişli maddelerden hortumlar, taşıyıcı kolonlar vs.

  

65791   Dokumaya elverişli maddeden hortumlar

  

65792   Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı/transmisyon kolonları

  

65793   Naylon, poliamid, poliester vb.esaslı iç-dış lastiği mensucatı

  

658       Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya ve takımlar

  

6581     Parça halinde keçe, dantel, dokuma maddelerinden şapka, başlık

  

65811   Jütten, bitki iç kabuğundan çuval-torbalar

  

65812   Ambalaj için torba ve çuvallar-pamuktan

  

65813   Suni-sentetik liflerden çuval-torbalar

  

65819   Ambalaj için torba, çuval-dokumaya elv. diğer maddelerden, kullanılmış

  

6582     Vagon, mavna örtüleri, dış storlar, çadır, kamp eşyası vs.

  

65821   Dokumalık maddelerden vagon, mavna örtüleri, dış storlar



  

65822   Dokumalık maddelerden tenteler, çadırlar

  

65823   Yelkenler

  

65824   Şişme yataklar

  

65829   Taşıt örtüleri, kamp eşyası

  

6583     Battaniyeler, diz battaniyeleri (elektrikli battaniyeler hariç)

  

65831   Yün/ince kıldan battaniyeler.

  

65832   Pamuktan battaniyeler.

  

65833   Sentetik lifden battaniyeler, diz battaniyeleri

  

65839   Diğer battaniyeler, diz battaniyeleri

  

6584     Yatak çarşafları, masa örtüler, bezler, örtüler.

  

65841   Yatak çarşafları-örülmüş

  

65842   Yatak çarşafları-pamuktan

  

65843   Yatak çarşafları-diğer maddelerden

  

65844   Masa örtüleri-örme

  

65845   Masa örtüleri-pamuktan

  

65846   Masa örtüleri:diğer maddelerden

  

65847   Bezler, örtüler:pamuktan

  

65848   Diğer bezler, örtüler:diğer maddelerden

  

6585     Perde, iç storlar, perde-yatak farbaları ve örtüler.

  

65851   Perdeler ve iç storlar, perde ve yatak farbalaları

  



65852   Yatak örtüleri

  

65859   Örülmemiş mefruşat eşyası

  

6589     Başka yerde belirtilmeyen diğer haır eşya

  

65891   Duvar halısı (gobelins, flanders, aubusson, beauvais)-el dokuması/iğne işlemesi

  

65892   Yer, bulaşık, toz bezleri, vb. temizlik bezleri

  

65893   Cankurtaran yelekleri kemerleri ve diğer hazır eşya.

  

65899   Kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat ve iplik takımları

  

659       Halılar ve diğer yer kaplamaları

  

6591     Linoleum; sıvanmış, kaplanmış mensucattan yer kaplamaları

  

65911   Kağıt ve karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın)

  

65912   Linoleum;sıvanmış, kaplanmış mensucattan yer kaplamaları

  

6592     Düğümlü ve sarmalı halılar ve yer kaplamaları.

  

65921   Yünden/ince kıldan düğümlü sarmalı halılar, yer kaplamaları

  

65929   Diğer dokumaya elverişli maddeden halılar, yer kaplamaları

  

6593     Dokunmuş halılar, yer kaplamaları-kilim, sumak, karaman vb

  

6594     Tufte edilmiş halılar, tufte edilmiş yer kaplamaları

  

65941   Yün/ince kıldan tufte halılar, tufte yer kaplamaları

  

65942   Naylon/diğer poliamidlerden tufte halı-yer kaplamaları

  

65943   Suni/sentetik tufte halı-yer kaplamaları

  

65949   Diğer dokumaya elverişli maddeden karo, paspas vb

  

6595     Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları.



  

65951   Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları yünden veya saf hayvan

tüyünden

  

65952   Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları insan yapımı tekstil

ürünlerinden

  

65959   Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları diğer tekstil ürünlerinden

  

6596     Keçeden halılar, tufte-floke edilmemiş karolar ve diğer halı ve yer kaplamaları

  

65961   Keçeden halı ve yer kaplamalrı (tufte edilmemiş)

  

65969   Diğer halı ve yer kaplamaları-yünden/ince kıldan

  

66         Taş, alçı, çimento, amyant, cam, seramik vb. maddeden eşya

  

661       Kireç, çimento, tabii taşlar, asfalt ile bunlardan eşya

  

6611     Şönmemiş kireç (adi kireç) sönmüş, hidrolik kireç

  

66111   Sönmemiş kireç

  

66112   Sönmüş kireç

  

66113   Su altında sertleşen kireç

  

6612     Portland çimentosu, saplı çimento, curuf çimentosu, hidrolik vb.

  

66121   Klinker

  

66122   Portland çimentosu

  

66123   Şaplı çimento

  

66129   Diğer hıdrolık çımentolar; su altında sertleşen

  

6613     Tabii taşlardan kaldırım, döşeme ve inşaata elverişli işlenmiş taşlar

  

66131   Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları

  



66132   İşlenmiş kayagan taşı, kayagan taşından eşya

  

66133   Karo, küp vb.eşya (suni olarak boyanmış granül ve küçük parçalar)

  

66134   Mermer, traverten ve su mermeri

  

66135   İnşaata elverişli taşlar:basitçe kesilmiş, yontulmuş

  

66136   Cilalanmış su mermeri, tezyin edilmiş veya başka şekilde işlenmiş, yontulmamış

  

66139   Diğer kalkerli taşlar, granit, ve taşlar

  

6618     Asfalttan, ziftten vs. maddelerden, amyantlı, selülozlu çimentodan vb. eşya

  

66181   Asfalttan/benzeri maddeden eşya

  

66182   Bitkisel lifden, samandan/ağaç talaşından vb.yapılmış pano levha karo blok vb.

  

66183   Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan vb den eşya

  

662       Silisli fosil unları ve benzerlerinden eşya, tuğla, kiremit, karolar vb. eşya

  

6623     Silisli fosil unlarından vb. silisli topraklardan eşya ve ateşe dayanıklı eşya

  

66231   Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb

  

66232   Ateşe dayanıklı tuğla, blok, karo, Ateşe dayanıklı seramik eşya

  

66233   Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. karışımlar

  

6624     Diğer seramik mamülleri (Sofra ve mutfak eşyası hariç)

  

66241   İnşaatta kullanılan seramik tuğlalar, döşeme blokları, karolar

  

66242   Kiremitler, baca şapkaları, baca boruları vb seramik eşya

  

66243   Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları

  

66244   Karo, küpler vb. eşya-cilasız/sırsız seramikten, en geniş yüzeyi < 7cm.

  

66245   Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu



  

663       Mineral maddelerden mamul diğer eşya ve cihazlar

  

6631     Değirmen taşı, bileği taşı, bileği çarkları vb.

  

66311   Öğütme, ezme veya liflere ayıran değirmen taşı ve diğer öğütücü taşlar

  

66312   Değirmen taşı, bileği taşı

  

66313   El ile bilemeye/parlatmaya mahsus taşlar

  

6632     Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler

  

66321   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler-mesnedi sadece dokunmuş mensucat.olanlar

  

66322   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler-mesnedi sadece kağıt/karton olanlar

  

66329   Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler-mesnedi diğer maddeler olan

  

6633     Taş, alçı ve minerallerden eşya.

  

66331   Alçıdan, alçı esaslı bileşiklerden eşya (levha, pano, karo vb)

  

66332   İnşaat için bloklar, levhalarkarolar döşemelik taşlar vs. (çimento, suni taş, cüruf vb.)

  

66333   Bina yapımı için prefabrik yapı elemanları

  

66334   Çimentodan, betondan veya suni taştan diğer eşya

  

66335   İşlenmiş mika ve mikadan eşya-aglomere veya birleşik

  

66336   Grafit/diğer karbondan elektrikli olmayan eşya

  

66337   Turbdan eşya

  

66338   Magnezit, dolomit, kromit ihtiva eden taş-mineral eşya

  

66339   Taştan-minerallerden diğer eşya

  

6635     Mineral yünler, genleştirilmiş soyutlayıcılar, karışımları

  



66351   Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları-kütük, levha vb. halinde

  

66352   Genleştirilmiş vermikülit, kil; köpüklü cüruf vb. mineraller

  

66353   Diğer soyutlayıcı mineral mamuller, muhafaza edici karışımlar

  

6637     Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları

  

6638     Amyant mamulleri

  

66381   İşlenmiş amyant, amyant iplik, amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım

  

66382   Esası amyant, mineraller, selüloz olan sürtme eşyası

  

6639     Labaratuvarlarda, kimyasal/teknik işlerde kullanılan seramikten cihazlar ve eşya

  

66391   Seramikten laboratuvar eşyası, yalak, gerdel, testi, kavanoz vb

  

66399   Seramikten diğer eşya

  

664       Cam

  

6641     İşlenmemiş cam bilyalar

  

66411   Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam

  

66412   İşlenmemiş cam, bilya, çubuk veya boru halinde

  

6643     Çekme veya üfleme cam-yaprak halinde

  

66431   Kütle halinde boyanmış, ışık sızdırmayan, kaplanmış cam

  

66439   Çekme/üfleme diğer camlar:yaprak halinde

  

6644     Perdahlanmış cam-levha, yaprak halinde-parlatılmış, cilalanmış

  

66441   Perdahlanmış, levha, yaprak halinde, takviyesiz camlar

  

66442   Takviye edilmiş (telli) cam

  

6645     Dökme cam veya haddeden geçirilmiş cam



  

66451   Takviye edilmemiş levha, yaprak halde dökme camlar

  

66452   Takviye edilmiş (telli) levha ve yapraklar

  

66453   Cam profiller

  

6647     Emniyet camları

  

66471   Kırılmaz emniyet camları

  

66472   Yapıştırılmış cam yapraklardan oluşan emniyet camları

  

6648     Camdan aynalar

  

66481   Taşıtlar için dikiz aynaları

  

66489   Cam aynalar

  

6649     Diğer dökme, çekme ve üfleme, flotal veya yüzeyi cilalanmış perdahlanmış cam.

  

66491   Hakkedilmiş, emaye yapılmış, kenarları işlenmiş camlar

  

66492   Çok katlı yalıtım camları

  

66493   Açık cam zarflar (ampul, tüp) cam paçaları

  

66494   Saat camları, gözlük camları, içi oyuk cam küreler ve segmanlar

  

66495   Cam lifi, cam yününden mamuller

  

66496   İnşaat içİn dökme, kalıp camlar-kaldırım blokları, tuğla, karo

  

665       Züccaciye, cam eşya

  

6651     Damacana, şişe vb cam kaplar, vakumlu izole edici kapların camdan iç gövdeleri

  

66511   Cam damacana, şişe, kavanoz, çanak vb. cam kaplar

  

66512   Vakumlu, izole edici kapların camdan iç gövdeleri

  



6652     Masa, mutfak, tuvalet, ev tezyinatı vb için cam eşya

  

66521   Cam-seramikten mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı eşyası

  

66522   Cam bardaklar (cam-seramik hariç)

  

66523   Camdan masa, mutfak eşyası (cam-seramik hariç)

  

66529   Camdan masa, mutfak, yazıhane, tezyinat eşyası

  

6659     Camdan imal edilmiş diğer cam eşya

  

66591   Camlardan laboratuvar, eczane eşyası, hijyenik eşya

  

66592   Serum ampulleri

  

66593   Cam boncuk, taklit inci-taşlar vb. camdan benzeri boncuk türü eşya vb.. eşya

  

66594   Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya

  

66595   Sinyalizasyon camı, camdan optik elemanlar (7015"da kiler hariç)

  

66599   Camdan diğer eşya

  

666       Çanak-çömlek

  

6661     Porselenden ve seramikten ev eşyası, tuvalet eşyası

  

66611   Porselenden sofra ve mutfak eşyası

  

66612   Porselenden diğer ev eşyası ve tuvalet

  

66613   Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev ve tuvalet eşyası

  

6662     Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası

  

66621   Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası-porselenden

  

66629   Seramikten diğer heykelcikler-süs eşyası

  

667       İnciler ve kıymetli metal taşlar



  

6671     İnciler

  

66711   Tabii inciler

  

66712   Kültür incileri-işlenmemiş olanlar

  

66713   Kültür incileri-işlenmiş olanlar

  

6672     Elmaslar (sanayide kullanılanlar hariç)

  

66721   Elmaslar-tasnif edilmemiş olanlar

  

66722   Elmaslar-işlenmemiş/basit şekilde kesilmiş, yarılmış vb, sanayide kullanılmayan

  

66729   Diğer elmaslar-sanayide kullanılmayan

  

6673     Kıymetli, yarı kıymetli taşlar

  

66731   Kıymetli taşlar (elmas hariç)-işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş

  

66739   İşlenmiş kıymetli, yarı kıymetli taşlar

  

6674     Sentetik, yeniden yapılmış kıymetli, yarı kıymetli taşlar

  

66741   Piezo -elektrik kuvarsları

  

66742   Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş)

  

66749   Sentetik/terkipten elde edilen kıymetli/yarı kıymetli taşlar

  

67         Demir ve çelik

  

671       Dökme ve aynali demir, ferro alyajlar

  

6712     Dökme demir (pik) aynalı demir (kütle, blok vb ilk şekillerde)

  

67121   Alaşımsız dökme demir-pik:fosfor=<%0, 5 ağırlık

  

67122   Alaşımsız dökme demir-fosfor >%0, 5, ilk şekilerde

  



67123   Alaşımlı dökme demir ve aynalı demir

  

6713     Demir veya çelikten granül, toz vs. ürünler

  

67131   Granüller

  

67132   Dökme, aynalı demir, demir veya çelikten tozlar

  

67133   Ağırlıkra %99, 94 ü demir olan (parça, pellet vb) müstahsarlar

  

6714     Ferro manganez

  

67141   Ferro -manganez (ağırlık %2"den fazla karbon içeren)

  

67149   Ferro -manganez-diğer

  

6715     Ferro alyajlar(Ferro manganez hariç)

  

67151   Ferro silisyum

  

67152   Ferro -siliko -manganez

  

67153   Ferro krom

  

67154   Ferro -siliko -krom

  

67155   Ferro -nikel

  

67159   Ferro/tungsten, molibden ve ferro siliko tungsten ve diğer alyajlar

  

672       Demir veya çelikten külçe ve diğer ilk şekillerde yarı mamuller

  

6724     Külçe veya diğer ilk şekillerde demir

  

67241   Külçeler:demir alaşımsız çelik

  

67245   Diğer ilk şekillerde demir-alaşımsız çelik

  

67247   Külçe/diğer ilk şekillerde paslanmaz çelik

  

67249   Külçe veya diğer ilk şekillerde alaşımlı çelikler



  

6726     Demir/alaşımsız çelikten yarı mamüller karbon<%0.25

  

67261   Demir/alaşımsız çelik:karbonu<%0, 25, (genişlik<2xkalınlık)

  

67262   Demir/alaşımsız çelik:karbon<%0, 25, dikdörtgen kesitli

  

67269   Demir/alaşımsız çelik:karbon<%0, 25, diğer mamuller

  

6727     Demir/alaşımsız çelikler:karbon=>%25

  

6728     Paslanmaz ve alaşımlı çelikten yarı mamulleri

  

67281   Paslanmaz çelik yarı mamulleri

  

67282   Alaşımlı çeliklerin yarı mamülleri

  

673       Demir veya alaşımsız çelikten kaplanmamış yassı hadde mamulleri

  

6731     Yassı hadde ürünler.geniş.=>600mm.rulo, sıcak hadde, üzeri kapartmalı

  

67311   Yassı hadde ürün, rulo, sıcak hadde, 3mm <kalın.<4, 75mm.dekopaja tabi

  

67312   Yassı hadde ürün, rulo, sıcak hadde, 3mm <kalın.<4, 75mm.dekopaja tabi

  

67313   Sıcak mamul demir-çelik:kalınlık>4, 75mm

  

67314   Sıcak mamul demir-çelik:kalınlık>4, 75mm

  

67315   Sıcak mamul demir-çelik: 3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.

  

67316   Demir-çelik sıcak hadde 150mmden geniş, 4mmden kalın, en<600mm

  

67317   Demir-çelik sıcak hadde:kalın=>4, 75mm, genişlik<600mm

  

67319   Demir-çelik sıcak hadde:genişlik<600mm, diğer

  

6732     Diğer demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri

  

67321   Sıcak mamul demir-çelik, rulo, en>=600mm: kalınlık>4, 75 mm

  



67322   Sıcak mamul demir-çelik rulo, en>600mm:kalınlık<4, 75 mm

  

67323   Sıcak mamul demir-çelik rulo, 600mm<en<1250mm:kalınlık<4,75 mm

  

67324   Sıcak mamul demir-çelik, en>=600mm, kalınlık >4.75mm, kangal olmayan

  

67325   Sıcak mamul demir çelik: en>600 mm, kalınlık<4,75mm, kangal olmayan

  

67326   Sıcak mamul demir çelik: 150mm<en<600 mm, kalınlık<4,75mm

  

67327   Sıcak mamul demir çelik: en<600 mm, kalınlık>=4,75mm

  

67329   Sıcak mamul demir çelik, diğer, en<600 mm

  

6733     Demir-çelik Yassı hadde mamülleri

  

67331   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, rulo :600 mm<genişlik, kalınlık=>3mm

  

67332   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, rulo :600 mm<genişlik, kalınlık 1mm<en<3mm

  

67333   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, rulo :600 mm<genişlik, 0,5mm<=kalınlık<1mm

  

67334   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, rulo :600 mm<genişlik, kalınlık <3mm.

  

67335   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, en>=600 mm, en >=3mm, rulo olmayan

  

67336   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, en>=600 mm, 1mm<en <3mm, rulo olmayan

  

67337   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, en>=600 mm, kalınlık >=0,5mm, rulo olmayan

  

67338   Demir-çelik soğuk, yassı mamul, en>=600 mm, kalınlık <0,5mm., rulo olmayan

  

67339   Diğer demir-çelik yassı hadde mamulü, en<600mm

  

6734     Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş

  

67341   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, kalınlık>3mm, rulo halinde

  

67342   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, 1mm<=kalınlık<3mm, rulo halinde

  

67343   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, 0,5mm<kalınlık<1mm, rulo halinde



  

67344   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, kalınlık<0,5mm, rulo halinde

  

67345   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, kalınlık>3mm, rulo halinde olmayan

  

67346   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, 1mm<kalınlık<3mm, rulo halinde

olmayan

  

67347   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, 0,5mm<=kalınlık<1mm, rulo halinde

olmayan

  

67348   Diğer demir-yassı hadde:soğuk haddelenmiş, en>=600mm, kalınlık<0,5mm, rulo halinde olmayan

  

67349   Diğer demir-çelik yassı hadde mamulü, en<600mm

  

6735     Diğer demir-çelik soğuk hadde mamulüleri

  

67351   Sıcak mamul demir çelik, diğerleri, en>=60mm

  

67352   Demir-çelik soğuk hadde mamulü:diğer, en>=60mm

  

67353   Diğer demir-çelik yassı mamulü:genişlik<600mm, kaplanmamış, en>=60mm

  

674       Demir veya alaşımsız çelikten kaplanmış yassı hadde mamulleri

  

6741     Çinko kaplama demir-çelikten levhalar

  

67411   Elektrolitik çinko kaplama demir-çelik:genişlik=>600mm

  

67412   Demir-çelik yassı mamul:çinko kaplama-elektrolitik, en<600mm

  

67413   Diğer çinkolu demir-çelik:oluklu yassı mamul, en=>600mm

  

67414   Demir-çelik yassı mamul çinko kaplama, sıvama:en<600mm, diğer

  

6742     Yassı hadde mamülü levhalar

  

67421   Kalaylı demir-çelik yassı mamul

  

67422   Demir-çelik yassı hadde mamulü: geniş<600mm, kalaylı

  



6743     Boyalı, vernikli, cilalı plastikle kaplı demir-çelik

  

67431   Boyalı, vernikli/plastikle kaplı demir-çelik:en=>600mm

  

67432   Demir-çelik yassı mamul boyanmış, cilalanmış/plastik kaplanmış

  

6744     Diğer demir-çelik yassı mamulleri

  

67441   Kurşunlu demir-çelik yassı mamuller:genişlik=>600mm

  

67442   Krom, krom oksit kaplı demir-çelik yassı mamulleri

  

67443   Aluminyum kaplı demir-çelik yassı mamulleri:en=>600mm

  

67444   Diğer demir-çelik yassı mamulleri:kaplı, sıvalı, en=>600mm

  

6745     Demir-çelik yassı mamul plakaj ve başka usulle kaplanmış, sıvanmış

  

67451   Demir-çelik yassı mamul başka usulle kaplanmış, sıvanmış

  

67452   Demir-çelik yassı mamuller:plakajlı, 500mm<genişlik<600mm

  

675       Paslanmaz veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamülleri

  

6751     Manyetik (silikonlu) çelikler

  

67511   Manyetik (silikonlu) çelikler:genişlik=>600mm

  

67512   Manyetik-silikonlu çelikler:genişliği<600mm

  

6752     Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü

  

67521   Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü:genişlik=>600mm

  

67522   Yüksek hız çeliğinden yassı hadde mamulü:genişlik<600mm

  

6753     Paslanmaz çelik yassı mamul

  

67531   Paslanmaz çelik yassı mamul:sıcak hadde, kalın>4, 75mm, rulo

  

67532   Paslanmaz çelik yassı mamul:3=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, rulo



  

67533   Paslanmaz çelik yassı mamul:kalın<3mm, sıcak hadde, rulo

  

67534   Paslanmaz çelik yassı mamul:kalın>4, 75mm, sıcak hadde, düz

  

67535   Paslanmaz çelik yassı mamul:3mm=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, düz

  

67536   Paslanmaz çelik yassı mamul:kalın<3mm, sıcak hadde, düz

  

67537   Paslanmaz çelik yassı mamul:kalın=>4, 75mm, sıcak haddeli

  

67538   Paslanmaz çelik yassı mamul:kalın<4, 75mm, sıcak haddeli, en<600

  

6754     Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller

  

67541   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamuller-sıcak haddeli (rulo) en=>600mm

  

67542   Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller:düz

  

67543   Alaşımlı çeliklerden sıcak haddelenmiş yassı mamuller genişlik:<600mm.

  

6755     Paslanmaz çelik yassı mamuller

  

67551   Paslanmaz çelik yassı mamul:kalın=>4, 75mm, soğuk haddelenmiş

  

67552   Paslanmaz çelik yassı mamul: (3mm=<kalın<4, 75mm) soğuk haddeli

  

67553   Paslanmaz çelik yassı mamul: (1mm<kalın<3mm) soğuk haddeli

  

67554   Paslanmaz çelik yassı mamul: (0, 5mm=<kalın<1mm)soğuk haddeli

  

67555   Paslanmaz çelik yassı mamul:kalın<0, 5mm, soğuk haddeli

  

67556   Paslanmaz çelik yassı mamul:soğuk haddelenmiş, genişlik<600mm

  

6756     Alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş yassı mamuller

  

67561   Alaşımlı çelikten yassı hadde mamuller-soğuk haddeli, en=>600mm

  

67562   Alaşımlı çeliklerden soğuk haddelenmiş yassı mamuller genişlik:<600mm.

  



6757     Paslanmaz ve alaşımlı çelikten diğer yassı hadde mamulleri:

  

67571   Paslanmaz çelikten diğer yassı hadde mamulleri:

  

67572   Paslanmaz çelik yassı mamul:diğer, genişlik<600mm

  

67573   Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulleri:600mm geniş

  

67574   Alaşımlı çeliklerden diğer yassı hadde mamulü:geniş=<600mm

  

676       Demir veya çelikten (alaşımlı, alaşımsız) filmaşin, çubuk ve profiller

  

6761     Demir veya çelikten filmaşinler

  

67611   Demir/alaşımsız çelik.filmaşin üzerinde çentik şekil bozuk. olan.sıcak hadde

  

67612   Filmaşin-sıcak hadde, kangal halinde, otomat çeliğinden

  

67613   Filmaşin:çap<14mm. enine kesiti daire şeklinde

  

67614   Demir-çelik filmaşin-diğer

  

67615   Paslanmaz çelikten filmaşin:sıcak haddelenmiş, rulo halinde

  

67617   Yüksek hız çeliğinden filmaşin (kangal halinde)

  

67619   Siliko manganez ve alaşımlı çelikten filmaşinler

  

6762     Demir-çelik çubuklar(sıcak işlenmiş)

  

67621   Köşeli çubuklar-çentik, yiv, oluk vb şekil bozuklukları olan

  

67622   Köşeli çubuklar-otomat çeliğinden

  

67623   Diğer demir-çelik çubuklar (enine kesiti dörtgen)kare hariç

  

67624   Diğer demir-çelik çubuklar

  

67625   Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş çubuklar

  

67629   Alaşımlı çeliklerden diğer sıcak haddeli-çekilmiş çubuklar



  

6763     Demir-çelik çubuklar(soğuk işlenmiş)

  

67631   Demir/çelik çubuklar:soğuk işlenmiş (otomat çeliğinden)

  

67632   Demir/çelik çubuklar:soğuk işlenmiş, diğer

  

67633   Demir/çelik çubuklar:soğuk şekillenmiş/işlenmiş

  

67634   Paslanmaz çelikten soğuk şekil verilmiş, işlenmiş çubuklar

  

67639   Alaşımlı çelik çubuklar:sadece soğuk şekil verilmiş-işlenmiş

  

6764     Demir veya çelikten diğer çubuklar

  

67641   Yüksek hız çeliğinden çubuklar

  

67642   Siliko manganez çeliğinden çubuklar)

  

67643   Demir/alaşımsız çelikten çubuklar-dövülmüş

  

67644   Demir/çelik çubuklar:diğer

  

67645   Paslanmaz çelikten diğer çubuklar

  

67646   Alaşımlı çelik diğer çubuklar:dövülmüş

  

67647   Alaşımlı çeliklerden diğer çubuklar

  

67648   Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

  

6768     Demir veya çelikten profiller

  

67681   Demir/çelik U, I, H, L, T profil - yükseklik<80mm, sıcak hadde, çekim

  

67682   Demir/çelik U, I, H, L, T profil - yükseklik=>80mm, sıcak işlenmiş

  

67683   Diğer köşebentler, kalıplar ve kısımlar, sıcak çekilmiş, yuvarlanmış veya haddelenmiş, demirden

veya alaşımsız çelikten

  

67684   Köşebentler, kalıplar ve kısımlar, soğuk şekillendirilmiş veya soğuk tamamlanmış, demirden veya

alaşımsız çelikten



  

67685   Diğer köşebentler, kalıplar ve kısımlar, demirden veya alaşımsız çelikten

  

67686   Demir/çelik palplanşlar ve profiller

  

67687   Köşebentler, kalıplar ve kısımlar, paslanmaz çelikten

  

67688   Köşebentler, kalıplar ve kısımlar,diğer alaşım çelikten

  

677       Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi

  

6770     Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi

  

67701   Demir/çelik raylar

  

67709   Demir/çelikten diğer demiryolu malzemesi

  

678       Demir veya çelikten teller

  

6781     Demir/alaşımsız çelikten teller

  

67811   Paslanmaz çelikten teller

  

67812   Paslanmaz çelikten teller, %0,25<= karbon oranı <%0,60

  

67813   Diğer alaşımlı çelikten teller

  

6782     Çelikten teller

  

67821   Paslanmaz çelikten teller

  

67829   Alaşımlı çelikten teller

  

679       Demir veya çelikten ince, kalın borular ve içi boş profiller, boru bağlantı parçaları

  

6791     Dökme demirden, demir ve çelikten tüpler, borular, içi boş profiller

  

67911   Dökme demirden tüpler, borular, içi boş profiller

  

67912   Gaz/petrol boru hattı için borular, tüpler

  



67913   Gaz/petrol sondajları için sondaj zarfı, tüp-borular

  

67914   Demir-çelikten yuvarlak kesitli diğer borular

  

67915   Paslanmaz çelikten, yuvarlak kesitli borular:diğer

  

67916   Alaşımlı çelikten yuvarlak kesitli diğer borular

  

67917   Demir/çelikten diğer dikişsiz tüp, boru, içi boş profiller

  

6793     Demir/çelikten diğer ince ve kalın borular

  

67931   Gaz/petrol hattı için kullanılan ince ve kalın borular

  

67932   Demir/çelik gaz/petrol sondajı mahfaza boru:uzunlama.dikişli

  

67933   Demir/çelikten dikişli borular

  

67939   Demir/çelikten diğer ince, kalın boru. (dikişli/perçinli)

  

6794     Demir-çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller

  

67941   Gaz/petrol boru hatlarında kullanılan türde tüp-borular

  

67942   Demir/çelikten gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları

  

67943   Diğer demir, paslanmaz, alaşımlı/çelik, yuvarlak kesitli, dikişli tüp-borular

  

67944   Demir/çelikten dikişli, kesiti yuvarlak olamayan tüp, boru

  

67949   Demir/çelikten diğer ince ve kalın boru, içi boş profiller

  

6795     Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları

  

67951   Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları

  

67952   Dövülebilen dökme demirden diğer boru bağlantı parçaları

  

67953   Paslanmaz çelikten flanşlar

  

67954   Paslanmaz çelikten dişli dirsekler, kavisler-manşonlar



  

67955   Paslanmaz çelikten uç uca kaynak için bağlantı parçaları

  

67956   Paslanmaz çelikten diğer boru bağlantı parçaları

  

67959   Demir/çelikten diğer flanşlar

  

68         Demir ihtiva etmeyen madenler

  

681       Gümüş, platin ve gümüş veya platin kaplamalı altın ve diğer metaller

  

6811     Gümüş kaplamalı adi metaller

  

68112   Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

68113   Gümüş-ham (işlenmemiş)

  

68114   Gümüş, yarı işlenmiş ve pudra halinde

  

6812     Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum ve platin kaplı metaller

  

68122   Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

68123   Platin-işlenmemiş veya pudra halinde

  

68124   Paladyum, rodyum.iridyum, osmiyum, rutenyum:işlenmemiş/pudra halinde

  

68125   Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum:işlenmiş

  

682       Bakır ve bakırdan çubuk, profil, tel, saç, şerit, boru vb.

  

6821     Arıtılmamış/arıtılmış bakır; bakır alaşımları

  

68211   Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik Rafine için bakır anotları

  

68212   Arıtılmış bakır

  

68213   Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):

  

68214   Bakır alaşımları

  



6823     Bakır çubuk-profiller

  

68231   Rafine edilmiş bakırdan profil ve çubuklar

  

68232   Bakır çubuk-profiller

  

6824     Bakırdan teller

  

68241   Arıtılmış bakırdan teller

  

68242   Bakır alaşımlarından teller

  

6825     Bakır levha, plaka-şeritler

  

68251   Arıtılmış bakırdan rulo halinde levha, şerit vb.., kalınlık>0,15mm

  

68252   Bakır alaşımlarından levha, plaka-şeritler; kalınlık>15mm

  

6826     Bakır tozları ve bakırdan ince pullar, yaprak ve şeritler

  

68261   Bakırdan ince yaprak ve şeritler-kalınlık<0, 15mm

  

68262   Bakırdan tozlar; ince pullar

  

6827     Bakırdan ince ve kalın borular ve bağlantı parçaları

  

68271   Bakır tüp ve borular

  

68272   Bakır boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon gibi)

  

683       Nikel ve nikelden çubuk, profil, tel, saç, şerit, boru vb.

  

6831     İşlenmemiş nikel

  

68311   Alaşımsız nikel

  

68312   Nikel alaşımları

  

6832     İşlenmiş nikel

  

68321   Nikel çubuklar, profiller, teller



  

68322   Nikel borular, tüpler, boru ve tüp bağlantıları (rakor, dirsek)

  

68323   Nikel tozu ve Nikelden ince pullar

  

68324   Nikel plakalar, levhalar, şeritler ve yapraklar

  

684       Aluminyum ve aluminyumdan çubuk, profil, tel, saç, şerit, boru vb.

  

6841     İşlenmemiş aluminyum

  

68411   Alaşımsız aluminyum

  

68412   Aluminyum alaşımları

  

6842     İşlenmiş aluminyum

  

68421   Aluminyum çubuk ve profiller

  

68422   Aluminyum teller

  

68423   Aluminyum plaka, levha ve şeritler, kalınlık>0, 2mm

  

68424   Aluminyumdan ince yaprak ve şeritler-mesnetsiz kalınlık<0, 2mm

  

68425   Aluminyum tozları, ince pulları

  

68426   Aluminyum tüp ve borular

  

68427   Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar vb)

  

685       Kurşun

  

6851     İşlenmiş kurşun

  

68511   Rafine edilmemiş kurşun (arıtılmış kurşun hariç)

  

68512   Rafine edilmiş kurşun

  

6852     Kurşun boru-tüpl, levha, şerit-boru bağlantı parçaları ve kurşun toz-ince pullar

  



68521   Kurşun çubuklar, profiller ve teller

  

68522   Kurşun levhalar, şeritler, yaprak ve tozlar, ince pullar

  

68524   Kurşun boru-tüpler, tüp-boru bağlantı parçaları

  

686       Çinko ve çinkodan çubuk, profil, tel, saç, şerit, boru vb.

  

6861     İşlenmiş çinko

  

68611   Alaşımsız çinko

  

68612   Çinko alaşımları

  

6863     Çinkodan mamul eşya

  

68631   Çinkodan çubuklar, profiller-teller

  

68632   Çinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler

  

68633   Çinkodan pul ve tozlar

  

68634   Çinkodan ince, kalın borular, ince, kalın boru bağlantı parçaları(rakor, dirsek vb)

  

687       Kalay ve kalaydan çubuk, profil, tel, saç, şerit, boru vb.

  

6871     İşlenmemiş kalay

  

68711   Alaşımsız kalay

  

68712   Kalay alaşımları

  

6872     Kalaydan mamul eşya

  

68721   Kalaydan çubuklar, profiller ve teller

  

68722   Kalaydan saclar, levhalar-şeritler:kalınlık >0, 2 mm

  

68723   Kalaydan ince yaprak, pul, toz ve şeritler-kalınlık<0, 2mm

  

68724   Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları



  

689       Metalurjide kullanılan adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobakl vb.)

  

6891     İşlenmemiş tungsten/molibden/tantal/magnezyum/tozları, döküntü ve hurdalar

  

68911   İşlenmemiş tungsten; tozları, döküntü ve hurdalar

  

68912   İşlenmemiş molibden; tozları, döküntü ve hurdalar

  

68913   İşlenmemiş tantal:döküntü, hurda-tozları

  

68914   Magnezyum döküntü ve hurdaları

  

68915   İşlenmemiş magnezyum

  

6898     Kobalt matları, işlenmemiş kadmiyum/titanyum/zirkonyum/vb. döküntü, hurdaları

  

68981   Kobalt matları, işlenmemiş kobalt, döküntü, hurda, toz kobalt

  

68982   İşlenmemiş kadmiyum, döküntü, hurda-tozları

  

68983   İşlenmemiş titanyum, döküntü, hurda-tozları

  

68984   İşlenmemiş zirkonyum, döküntü, hurda-tozları

  

6899     Metalurjide kullanılan diğeradi madenler metaller

  

68991   Berilyum, işlenmemiş, döküntü, hurda-tozları

  

68992   Bizmut-bizmuttan eşya (döküntü, hurda dahil)

  

68993   Antimuan-antimuandan eşya, hurda ve döküntüler dahil

  

68994   Manganez-manganezden eşya, hurda ve döküntüler dahil

  

68995   Krom ve kromdan mamuller, hurda ve döküntüler dahil

  

68996   Germanyum ve germanyumdan eşya, hurda ve döküntüler dahil

  

68997   Vanadyum ve vanadyumdan eşya, hurda ve döküntüler dahil

  



68998   Diğer ana metaller, işlenmemiş; hurda ve döküntüler dahil

  

68999   Sermetler-sermetlerden eşya hurda ve döküntüler dahil

  

69         Demir, çelik, bakır, nikel, aluminyum ve diğer adi metallerden eşya

  

691       Demir, çelik veya aluminyumdan inşaat ve inşaat aksamı

  

6911     Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı

  

69111   Demir/çelikten köprüler ve köprü aksamı

  

69112   Demir/çelikten kuleler ve pilonlar

  

69113   Demir/çelikten kapı, pencere ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve kapı eşik.

  

69114   Demir/çelik iskeleler, payandalar-tertibat

  

69119   Demir/çelikten diğer inşaat-aksamı

  

6912     Alumyumdan inşaat ve inşaat aksamı

  

69121   Aluminyumdan kapı, pencereler; kapı, pencere çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri

  

69129   Diğer alüminyum inşaat-köprü, kule, pilon, çatı, saç, boru vb

  

692       Demir çelik veya aluminyumdan depo, sarnıç, vb. kaplar

  

6921     Depolar, sarnıçlar, küvler:hacım>300lt

  

69211   Demir/çelik depolar, sarnıçlar, küvler:hacım>300lt

  

69212   Aluminyumdan depo, sarnıç, küvler vb diğer kaplar-hacim > 300 lt

  

6924     Demir/çelik/aluminyumdan kaplar.

  

69241   Demir-çelik tanklar, varil, fıçı, kutular-hacmi 300lt den az

  

69242   Aluminyum fıçı, varil, bidon, kutu vb kaplar-hacmi<300lt

  

69243   Dikişsiz demir/çelikten kaplar



  

69244   Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar

  

693       Aluminyum, bakır veya demir çelikten teller, halatlar, kablolar, mensucat

  

6931     Örme halatlar, dikenli teller, burulmuş çelik tel-şeritler

  

69311   Demir-çelik tellerden örme halat, kablo, bantlar

  

69312   Bakırdan ince, kalın, örme vb halatlar (elektrik-izole hariç)

  

69313   Aluminyum tellerden halatlar, örme halatlar vb(izole hariç)

  

6932     Demir/çelikten dikenli teller; çit yapmada kullanılacak türde çember veya yalın kat düz tel

  

6935     Bakır/Demir/çelik tellerden örme mensucat

  

69351   Demir-çelik tellerden örme mensucat, ızgara, ağ, kafeslikler vb

  

69352   Bakır tellerden mensucat, örgü, kafeslik; metal depluvayye

  

694       Bakır, Aluminyum, demir veya çelikten çivi, vida, pim, rondela vb. eşya

  

6941     Demir/çelik çiviler, pünezler vb

  

6942     Demir-çelikten civata, somun, tavan halkası, vida, perçin, pim vb.

  

69421   Demir/çelikten diş açılmış tirfonlar, civatalar, somunlar vs.

  

69422   Demir/çelikten diş açılmamış tirfonlar, civatalar, somunlar vs.

  

6943     Bakırdan çiviler, raptiyeler, civata, somun, vidalar, pim, rondela

  

69431   Bakırdan büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler vb eşya

  

69432   Bakırdan diğer eşya (diş açılmamış)

  

69433   Bakırdan diğer eşya (diş açılmış)

  

6944     Aluminyumdan pim, kama pimi, perçin, çivi, civata, çengelli vida vb eşya

  



695       El aletleri ve makineler için aletler

  

6951     Tarımda, ormancılıkta, bahçecilikte kullanılan el aletleri

  

6952     El testereleri, eğeler, pensler, kerpetenler, teneke makasları, civata kesiciler vs.

  

69521   El testereleri

  

69522   Eğeler, törpüler ve benzeri aletler

  

69523   Pensler, kerpetenler, teneke makasları, boru kesiciler, civata kesiciler, vb. aletler

  

6953     Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları, lokma anahtarlar

  

6954     Başka yerlerde yer almayan el aletleri

  

69541   Delme, diş veya yiv açma aletleri

  

69542   Çekiçler ve balyozlar

  

69543   Rende, keski, oluklu keski ve ağaç işlemelik benzeri kesici aletler

  

69544   Tornavidalar

  

69545   Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri

  

69546   Diğer el aletleri ve kaynak lambaları

  

69547   Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri

  

69548   Örsler; portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkıları

  

69549   Takım halinde el aletleri

  

6955     Testere ağızları

  

69551   Şerit halinde testere ağızları

  

69552   İş gören kısmı çelikten olan dairevi testere ağızları

  

69553   Diğer dairevi testere ağızları (aksam ve parçalar dahil)



  

69554   Zincir halinde olan testere ağızları

  

69555   Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

  

69559   Metal işlemeye mahsus olanlar-iş gören kısmı çelikten

  

6956     El aletlerinin veya makinalı aletlerin değişen aletleri ve kesici ağızları.

  

69561   Makinalar, mekanik cihazlar için bıçaklar, kesici ağızlar

  

69562   Aletler için monte edilmemiş levha, çubuk, uç vb. (sermetlerden)

  

69563   Delme ye veya sondaj yapmaya mahsus aletler

  

69564   El aletleri-makinalı aletler:değişebilen aletleri

  

6957     Testere, mengene vb el aletlerinden oluşturulan alet takımları

  

696       Bıçakçı eşyası ve sofra takımları, bunların aksam ve parçaları

  

6963     Usturalar, traş makinaları ve treaş bıçakları

  

69631   Usturalar, traş makinaları

  

69635   Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil)

  

69638   Ustura, traş makinaları ve traş bıçaklarının diğer aksam ve parçaları

  

6964     Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları

  

6965     Diğer bırakçı eşyası, manikür-pedikür takım ve aletleri

  

69651   Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar

  

69655   Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

  

69659   Diğer bıçakçı eşyası (saç kesme, hayvan kırkma, kasap aletleri)

  

6966     Kaşık, çatal, kepçe, kürek, balık bıçağı, vb mutfak-masa eşyası

  



69661   Takım halinde mutfak-masa eşyası:en az biri gümüş altın kaplı

  

69662   Takım halinde mutfak-masa eşyası:diğer

  

69663   Kıymetli metallerle kaplanmış diğer mutfak ve sofra eşyası

  

69669   Diğer mutfak-masa eşyaları (set halinde olmayan)

  

6968     Kesici ağazlı bıçaklar

  

697       Adi metalerden ev işlerinde kullanılan eşya ve aksam

  

6973     Yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları

  

69731   Demir/çelik yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları

  

69732   Demir/çelik diğer yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları

  

69733   Demir/çelikten soba, ocak, vb. nin aksam-parçaları

  

69734   Bakır pişirme/ısıtma cihazı:ev için, elektriksiz-aksam/parça.

  

6974     Metalden sünger, silgi, eldiven, temizleme-parlatma eşyası

  

69741   Demir/çelikten ev işlerinde kullanılan eşyalar

  

69742   Bakırdan sünger, silgi, eldiven, temizleme-parlatma eşyası

  

69743   Aluminyumdan ev işinde kullanılan sünger, silgi vb. eşya

  

69744   Demir/çelikten yün, sünger ve temizleme/parlatma için eşya, eldiven vb

  

6975     Metalden sağlığı koruyucu eşya, tuvalet eşyası

  

69751   Demir-çelikten sağlığı koruyucu eşya, tuvalet eşyası, aksamı

  

69752   Bakırdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

69753   Aluminyumdan sağlığı koruyucu eşya ve aksamı

  

6978     Yiyecek, içecek hazırlama cihazları, kıymetli metallerle kaplı süs eşyaları, vs.



  

69781   Ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik cihazlar

  

69782   Kıymetli metallerle kaplı heykelcikler, süs eşyaları, fotograf, resim çerçeveleri vs.

  

699       Diğer adi metallerden eşya (kilit, zincir, yay, fermuar, dikiş, nakış aletleri vb.)

  

6991     Adi metallerden kilitler, sürgüler, donanım, tetibat, kasalar kasa daireleri

  

69911   Adi metallerden kilitler, sürgüler, kilidi olan fermuarlar vb

  

69912   Kasa daireleri için zırhlı kapı, bölme; kasalar vb çekmece vs

  

69913   Menteşeler

  

69914   Masa, karyola vs ayaklarına takılan küçük tekerlekler

  

69915   Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya

  

69916   Binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya

  

69917   Mobilyalar için diğer donanım, tertibat vb eşya

  

69919   Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, otomatik kapı kapayıcılar, vb. eşya

  

6992     Demir/çelikten zincirleri

  

69921   Demir/çelikten patinaj zincirleri

  

69922   Demir/çelikten diğer zincirler

  

6993     Demir/çelikten el ile kullanılmaya mahsus dikiş, nakış, aletleri

  

69931   Demir/çelik dikiş, nakış, örgü şişleri, çuvaldız, tığ, işleme bızları vb.

  

69932   Demir/çelik iğneler

  

69933   Adi metallerden fermuar, toka, kopça, kapsül, perçin, boncık, pul

  

6994     Demir-çelik yaylar, yay yaprakları

  



69941   Demir-çelik yaylar, yay yaprakları

  

69942   Bakır yaylar

  

6995     Adi metallerden eğilebilen borular, ziller, çanlar, tıpalar, levhalar, elektrotlar vs.

  

69951   Adi metalden eğilip bükülebilen borular

  

69952   Ziller, çanlar, gonglar-benzerleri-adi metallerden

  

69953   Adi metalden mantarlı kapak-dişli tıpalar ve mühür, kurşunu, yırtılabilir kapsüller

  

69954   Adi metallerden işaret levhaları, tabelalar, rakamlar, harfler vb.

  

69955   Adi metallerden tel, çubuk, ince boru, levha, elektrot vb eşya

  

6996     Başka yerde belirtilmeyen demir/çelikten diğer eşya

  

69961   Demir/çelikten çapalar, filika demirleri vb. aksamları

  

69962   Dövülmeyen dökme demirden eşya

  

69963   Demir/çelikten diğer dökme eşya

  

69965   Dövülmüş, kalıplanmış diğer demir çelik eşya

  

69967   Demir/çelik tellerden eşya

  

69969   Demir/çelikten diğer eşya

  

6997     Bakır/nikel/kurşun/çinko/kalay/aluminyumdan çeşitli zincirler, aksam-parçaları

  

69971   Bakırdan kalın ve ince zincirler ve aksamı

  

69973   Bakır tellerden mensucat, örgü, kafeslik; metal depluvayye

  

69975   Nikelden diğer eşya

  

69976   Kurşun çubuklar, profiller ve teller

  

69977   Çinkodan diğer eşya



  

69978   Kalaydan diğer eşya

  

69979   Aluminyumdan diğer eşya

  

6998     Kobalt/kadmiyun/titanyun/zirkonyumdan diğer eşya

  

69981   Diğer kobalttan eşya

  

69983   Kadmiyumdan diğer eşya

  

69985   Titanyumdan diğer eşya

  

69987   Zirkonyumdan diğer eşya

  

6999     Diğer madenlerden eşya

  

69991   Tungsten eşya

  

69992   Molibdenden eşya

  

69993   Tantaldan diğer eşya

  

69994   Magnezyumdan eşya

  

69995   Berilyumdan diğer eşya

  

69999   Galyum, hafniyum, indiyum, niobyum, renyum, talyumdan eşya

  

7           Makinlar ve ulaştırma araçları

  

71         Güç üreten makineler ve araçlar

  

711       Buhar kazanları, kızgın su kazanları ve aksamı

  

7111     Buhar kazanları, kızgın su kazanları

  

71111   Buhar kazanları

  

71112   Kızgın su kazanları

  



7112     Buhar kazanları için yardımcı cihazlar ve buhar güç üniteleri için kondansörler

  

71121   Buhar kazanları için yardımcı cihazlar

  

71122   Buhar güç üniteleri için kondansörler

  

7119     Buhar ve kızgın su kazanlarının aksamı

  

71191   Buhar kazanı aksam-parçaları

  

71192   Buhar kazanlarının aksam-parçaları

  

712       Buhar turbinleri ile aksam ve parçaları

  

7121     Türbinler

  

71211   Deniz taşıtlarına ait buhar türbinleri

  

71219   Diğer türbinler

  

7128     Buhar türbinlerinin aksam-parçaları

  

713       Motorlar ve aksamı

  

7131     Hava taşıtlarının motorları ve aksam parçaları

  

71311   Hava taşıtlarının motorları

  

71319   Hava taşıtlarının motor aksam-parçaları

  

7132     Kara taşıtları için motorlar

  

71321   Kara taşıtları için motorlar silindir hacmi=<1000cm3

  

71322   Kara taşıtları için motorlar-silindir hacmı>1000cm3

  

71323   Kara taşıtları için dizel, yarı dizel motorlar

  

7133     Deniz taşıtlarının motorları

  

71331   Deniz taşıtlarının motorları-dıştan takmalı



  

71332   Deniz taşıtlarının motorları-diğer

  

71333   Deniz taşıtları için motorlar-dizel, yarı dizel

  

7138     Diğer amaçlı motorlar

  

71381   Diğer amaçlı pistonlu, içten yanmalı motorlar

  

71382   Diğer maksatlar için dizel, yarı dizel motorlar

  

7139     Motorların aksamı, parçaları (Hava taşıtları için olanlar hariç)

  

71391   Benzinli motorlar için aksam-parçalar

  

71392   Dizel motorlar için aksam-parçalar

  

714       Turbojetler, tepkili motorlar, diğer gaz türbinleri vb. aksamı

  

7144     Tepkili motorlar

  

71441   Turbojetler

  

71449   Tepkili motorlar (türbojetler hariç)

  

7148     Turbopropeller, diğer gaz türbinleri

  

71481   Turbopropeller

  

71489   Diğer gaz türbinleri

  

7149     Turbojetler/turbopropeller/diğer gaz türibinlerinin aksam-parçaları (714.41, 714.8 için)

  

71491   Turbojetler/turbopropellerin aksam-parçaları

  

71499   Diğer gaz türbinlerinin aksam-parçaları

  

716       Elektrik motorları ve jeneratorler ile bunların aksam ve parçaları

  

7161     Elektrik motorları - güç=<37, 5 W

  



7162     Doğrusal akım (DC) motor ve jeneratörleri - güç <= 37.5 W

  

7163     Alternatif akım motorları ve jeneratörler - güç <= 37.5 W

  

71631   Alternatif akım motorları - güç <= 37.5 W

  

71632   Jeneratörler, alternatör akımlı

  

7164     Rotatif elektrik konvertörleri

  

7165     Elektrojen grupları ve aksam/parçaları

  

71651   Elektrojen grupları

  

71652   Diğer elektrojen grupları

  

7169     Elektrik motor, jeneratör, elektrojen grupları aksam, parçaları

  

718       Diğer güç motorları (su tribünleri, su çarkları, nükler reaktörler, ışınlanmış yakıt elemanları)

  

7181     Su türbinleri, çarklar ve bunlar için regülatörler

  

71811   Hidrolik türbinler, çarklar

  

71819   Su türbünleri ve su çarkları için aksam-parçalar

  

7187     Nükleer reaktörler ve kartuşlar ile aksam/parçalar

  

71871   Nükleer reaktörler

  

71877   Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)

  

71878   Nükleer reaktörlerin aksam-parçaları

  

7189     Diğer motor-makinalara ait aksam-parçalar

  

71891   Doğrusal hareketli hidrolik güç motorları (silindirler)

  

71892   Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları

  

71893   Diğer motorlar-makinalar



  

71899   Diğer motor-makinalara ait aksam-parçalar

  

72         Özelliği olan belirli sanayiler için makinalar ve aksamı

  

721       Tarımsal makinalar (traktörler hariç) ve aksam parçaları

  

7211     Tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makina, cihazlar

  

72111   Pulluklar

  

72112   Gübre yayma, saçma, tohum ekme, fidan dikme, fide söküp dikme makinaları

  

72113   Tırmık, kültivatör, ot ayıklama, çapalama makinaları

  

72118   Tarla ve bahçe tarımına ait diğer makina ve cihazlar

  

72119   Tarla, bahçe-ormancılık makina-cihazlarının aksam-parçaları

  

7212     Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar

  

72121   Çim biçme makinaları

  

72122   Kombine biçer-döverler (hasat-harman makinaları)

  

72123   Diğer hasat ve harman makinaları

  

72126   Yumurta-meyva vb ürünleri ayırma, temizleme makina, cihazları

  

72127   Tohum, hububat, baklagil temizleme, tasnif makina ve cihazları

  

72129   Hasat makinalarına ait aksam-parçalar

  

7213     Süt sağma, sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar

  

72131   Süt sağma makinaları

  

72138   Sütçülükte kullanılan makina-cihazlar

  

72139   Sütçülükte kullanılan makina ve cihazların aksam-parçaları

  



7219     Tarım ve orman ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus diğer makina ve cihazlar

  

72191   Şarap, meyva suları vb için kullanılan makina-cihazlar

  

72195   Kümes hayvancılığına ve civciv çıkartma, büyütmeye mahsus makina-cihazlar

  

72196   Hayvan yemlerini hazırlama, tarla, ormancılık, arıcılık için makina-cihazlar

  

72198   Şarap, meyva suları vb.makinalara ait aksam-parçalar

  

72199   Tarla, orman, arı ve kümes hayvancılığına mahsus makinaların aksamı

  

722       Traktörler (744.14 ve 744.15 tekilerin dışındakiler)

  

7223     Paletli traktörler

  

7224     Motokültörler ve diğer tarım traktörleri (744.14 ve 744.15 tekilerin dışındakiler)

  

72241   Motokültörler:tarım traktörleri

  

72249   Diğer traktörler

  

723       Toprağın tesviyesi, cevherleri taşıma, yayılması, kar küreyicileri vb.

  

7231     Buldozer-angledozerler ve greyderler

  

72311   Buldozer-angledozerler

  

72312   Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar

  

7232     Küreyici, yükleyici-ekskavatörler

  

72321   Önden yüklemeli küreyici-yükleyiciler

  

72322   Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler

  

72329   Diğer küreyici, yükleyici-ekskavatörler

  

7233     Kendinden hareketli iş makinaları

  

72331   Skreyperler



  

72333   Tokmaklama ile sıkıştırma yapan makinalar-yol silindirleri

  

72335   Kendinden hareketli kömür/kaya kesicileri ve tünel açma makinaları

  

72337   Kendinden hareketli delme/sondaj makinaları

  

72339   Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar

  

7234     Kendinden hareketli olmayan iş makinaları

  

72341   Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları

  

72342   Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri

  

72343   Diğer kömür/hava kesicileri ve tünel açma makinaları

  

72344   Diğer delme/sondaj makinaları

  

72345   Kendinden hareketli olmayan sıkıştırma/basma makina-cihazları

  

72346   Skreyperler

  

72347   Kendinden hareketli olmayan diğer toprak, cevher makina ve cihazlar

  

72348   Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar

  

7239     İnşaat mühendis ve müteahhit alet ve teçhizatının aksam ve parçaları (723 için)

  

72391   Kovalı, kepçeli, kürekli, kıskaçlı vb.makinaların aksam parçaları

  

72392   Buldozer ve angledozer bıçakları

  

72393   Delme/sondaj makinalarının aksam-parçaları

  

72399   Ağır iş makinalarının aksam-parçaları (grup 723)

  

724       Tekstil, çamaşır yıkama ve kurutma, ütüleme makina ve aksam ve parçaları

  

7243     Dikiş makinaları, mobilyaları, iğneleri, aksam-parçaları

  



72433   Ev tipi dikiş makinaları

  

72435   Diğer dikiş makinaları

  

72439   Dikiş makinalarının aksam-parçaları

  

7244     Dokuma maddelerinden lif imal eden, elyaf hazırlayan ve işleyen makinalar

  

72441   Dokuma maddelerinden lif imal eden, dokuyan, kesen makinalar

  

72442   Dokuma elyafını hazırlayan makinalar

  

72443   Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye, katlamaya, bobinlemeye mahsus makinalar

  

72449   Aksam-parçaları (724.4 ve 724.54 için)

  

7245     Dokuma, örgü tezgahları vediğer makina ve cihazları

  

72451   Dokuma tezgahları

  

72452   Örgü tezgahları, dikiş-trikotaj makinaları

  

72453   Diğer örgü, gipür, tül, dantela vb imali için makina-cihazlar

  

72454   Tekstil elyafının hazırlanmasına mahsus diğer makinalar

  

72455   Keçe, mensucat imal makinalarının aksam-parçaları

  

7246     Tekstil, örgü makinalarının-yardımcı cihazlarının aksam-parçaları

  

72461   Tekstil yardımcı cihazları

  

72467   Dokuma tezgahlarının-yardımcı cihazlarının aksam-parçaları

  

72468   Örgü makinalarına ait diğer aksam-parçalar

  

7247     Ütü, yıkama, kurutma, ağartma, boyama, apresi, finisalı vs. makinaları

  

72471   Çamaşır makinaları-kuru çam. kap.>10 kg.

  

72472   Kuru temizleme makinaları



  

72473   Kurutma makinaları>kuru çamaşır kap.>10 kg.

  

72474   Ütü, yıkama, ağartma, boyama, apresi, finisalı vs. makinaları

  

7248     Post, deri, köselenin hazırlama, işleme makina-cihazları vb. aksam/parçaları

  

72481   Post, deri, köselelerin hazırlanması, işlenmesi için makina ve cihazlar

  

72483   Ayakkabı imaline/tamirine mahsus makina ve cihazlar

  

72485   Post, deri, köselenin hazırlanması için diğer makina ve cihazlar

  

72488   Post, deri, kösele makinalarının aksam-parçaları

  

7249     Çamaşır, ütü, temizleme, kurutma, apreleme vb makinaların aksam-parçaları

  

72491   Çamaşır makinalarına ait aksam-parçalar

  

72492   Ütü, temizleme, kurutma, apreleme vb makinaların aksam-parçaları

  

725       Kağıt hamuru, kağıt/karton imaline, işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

  

7251     Kağıt hamuru, kağıt/kartonların imaline ve finisajına mahsus makina-cihazlar

  

72511   Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar

  

72512   Kağıt/kartonların imaline ve finisajına mahsus makina-cihazlar

  

7252     Kağıt hamuru, kağıt/karton işleyen makina-cihazlar

  

72521   Kağıt/karton kesme makinaları

  

72523   Torba kese kağıdı/zarf yapmaya mahsus makinalar

  

72525   Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makinalar

  

72527   Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makinalar

  

72529   Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makina ve cihazlar

  



7259     Kağıt hamuru, kağıt/karton işleyen makina/cihazlar vb. aksam parçaları

  

72591   Kağıt hamuru, kağıt/karton finisaj makina/cihazlar vb. aksam/parçaları

  

72599   Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen makina, cihaz aksamı/parçası

  

726       Matbaacılıkta kullanılan makinalar

  

7263     Matbaacılıkta kullanılan makinalar, cihazlar vs. çeşitli malzemeler

  

72631   Matbaacılıkta kullanılan makina, cihazlar ve malzemeler

  

72635   Matbaa harfleri, klişe vb tabedici unsurlar

  

7265     Ofset baskı yapan makina-cihazlar

  

72651   Bobin halindeki kağıda ofset baskı yapan makinalar

  

72655   Tabaka kağıda ofset baskı yapan büro tipi makinalar -kağıt ebadı <22x36 cm.

  

72659   Diğer ofset baskı yapan makina-cihazlar

  

7266     Matbaacılıkta kullanılan diğer makina ve cihazlar

  

72661   Kağıtlara tipografik baskı yapan makina-cihazlar

  

72663   Fleksografik baskı yapan makina ve cihazlar

  

72665   Gravür baskı (tifdruk) yapan makina ve cihazlar

  

72667   Baskı yapan diğer makina-cihazlar

  

72668   Matbaacılığa mahsus yardımcı makina ve cihazlar

  

7268     Cilt makinaları, forma, yaprak dikme makinaları

  

72681   Forma, kağıt dikme, cilt yapma makina-cihazları

  

72689   Forma, kağıt dikme, cilt makina ve cihazlarının aksam-parçaları

  

7269     Matbaa ve baskı makinalarının aksam, parçaları (726.31, 726.5, 726.6 için)



  

72691   Dizgi makinaları, matrisler, klişecilik vb.için aksam-parçalar

  

72699   Matbaa ve baskı makinalarının aksam, parçaları, altbaşlıklar 726.31, 726.5, 726.6 için

  

727       Gıda işleme makinaları

  

7271     Hububat-baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makina-cihazlar vb. aksam/parçalar

  

72711   Hububat-baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makina-cihazlar

  

72719   Tohum ve tane işleme makinalarının aksam-parçaları

  

7272     Yiyecek-içecek sanayii makina-cihazlar ile bunların aksam-parçaları

  

72721   Hayvansal, sabit bitkisel katı/sıvı yağların çıkarılmasına mahsus makina/cihazlar

  

72722   Yiyecek-içecek sanayiinde kullanılan makina-cihazlar

  

72729   Yiyecek, içecek sanayi makina ve cihazlarının aksam-parçaları

  

728       Diğer makinalar ve cihazlar ile aksam parçaları

  

7281     Taş, seramik, ağaç, mantar vb işleyen makinalar ve bunların aksam-parçalar

  

72811   Makina parçaları, taş, seramik, beton, asbest-çimento veya soğuk cam işleme için (albaşlıklar 731.1,

745.1hariç)

  

72812   Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, plastik vb işleme makinaları

  

72819   Taş, seramik, beton ağaç, mantar vb işleyen makinaların aksam-parçaları

  

7283     Toprak, taş, cevher vb ayıran, yıkayan makinalar ile bunların parçaları

  

72831   Metal cevherlerini tasnif etme, eleme, ayırma/yıkamaya mahsus makinalar

  

72832   Metal cevherlerini kırma/öğütmeye mahsus makinalar

  

72833   Karıştırma, yoğurma makinaları

  

72834   Diğer taş, toprak, metal cevheri vb.için makina ve cihazlar



  

72839   Toprak, taş, cevher vb ayıran, yıkayan vb makinaların parçaları (728.3 için)

  

7284     Başka yerde belirtilmeyen makina ve cihazlarla bunların aksam/parçaları

  

72841   Elektrik/elektronik ampul, tüp, montajına, cam eşyanın imaline mahsus makinaları

  

72842   Başka yerde sınıflandırılmamış makinalar, çalışma kauçuğu veya plastikler için veya bu maddeden

ürünlerin imali için

  

72843   Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

  

72844   Ağaç levha imali, mantar işleme pres, makina-cihazları

  

72846   Metal işleyen makinalar (eIektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil)

  

72847   İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam-parçaları

  

72849   Başka yerde sınıflandırılmamış, kendine özgü fonksiyonlu makinalar ve mekanik cihazlar

  

7285     (7284)'de belirtilen makinaların aksam/parçaları

  

72851   Elektrik/Elektronik ampul, tüp, valf montaj makinaları aksam/parça

  

72852   Makinalar için parçalar (728.42 başlıktaki makinalar için)

  

72853   Tütünü hazırlayan ve işleyen makinaların aksam-parçaları

  

72855   Başka yerde sınıflandırılmamış parçalar, (723.48, 727.21, 728.44, 728.46, 728.49 başlıkları için)

  

73         Metal işleme makineleri

  

731       Takım tezgaları (torna tezgahları, planya, vergel, yiv açma, dişli açma vb. makinalar)

  

7311     Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinalar

  

73111   Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinalar, lazer veya diğer ışın veya foton ışın

yöntemleri ile çalıştırılan

  

73112   Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinalar, ultrasonik yöntemler ile çalıştırılan

  



73113   Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinalar, elektro-erozyon yöntemiyle çalıştırılan

  

73114   Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinalar, elektrokimyasal, elektron demeti, iyon

demeti,plazma-ark yöntemiyle

  

7312     Metal işleme merkezleri ile tek/çok istasyonlu transfer tezgahları

  

73121   Metal işleme merkezleri

  

73122   Tek istasyonlu işleme tezgahları

  

73123   Çok istasyonlu transfer tezgahları

  

7313     Metallerin işlenmesine mahsus torna tezgahları

  

73131   Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgahları-metal işleyen

  

73135   Sayısal kontrollü diğer torna tezgahları

  

73137   Diğer yatay torna tezgahları-metal işleyen

  

73139   Diğer torna tezgahları

  

7314     Delme makinaları ve rayba tezgahları:metalleri talaş kaldırarak işleyen

  

73141   Kızaklı işlem üniteleri

  

73142   Numerik kontrollü delme tezgahları

  

73143   Numerik kontrollü olmayan delme tezgahları

  

73144   Numerik kontrollü rayba, freze tezgahları

  

73145   Numerik kontrollü olmayan rayba, freze tezgahları

  

73146   Diğer rayba tezgahları-metalleri talaş kaldırarak işleyen

  

7315     Diş, vida yuvası açma, freze makinaları:metal işlerken talaş kaldıran

  

73151   Numerik kontrollü konsol tipi freze tezgahları

  



73152   Numerik kontrollü olmayan konsol tipi freze tezgahları

  

73153   Numerik kontrollü takım freze tezgahları

  

73154   Diğer freze makinaları-metal işlerken talaş kaldıran

  

73157   Diğer diş açma/vida yuvası açma tezgahları

  

7316     Çapak, pürüz temizleme, bileme, taşlama vb için makinalar

  

73161   Numerik kontrollü düz yüzey taşlama tezgahları (0, 01mm. ayarlı)

  

73162   Numerik kontrollü olmayan düz yüzey taşlama tezgahları(0, 01 mm.ayarlı)

  

73163   Sayısal kontrollü taşlama tezgahları-0, 01mm ayarlı

  

73164   Sayısal kontrollü olmayan yüzey taşlama tezgahı-0, 01mm ayarlı

  

73165   Numerik kontrollü bileme tezgahları

  

73166   Numerik kontrollü olmayan bileme tezgahları

  

73167   Honlama ve lepleme tezgahları

  

73169   Metal temizleme, bileme, cilalama vb işler için diğer makinalar

  

7317     Planya, vargel, yiv, zıvana, broş, dişli çark vb tezgahları

  

73171   Vargel ve yiv açma tezgahları

  

73173   Broş tezgahları

  

73175   Dişli açma, dişli taşlama/dişli tamamlama tezgahları

  

73177   Testere tezgahları-dilme tezgahları

  

73178   Planya tezgahları

  

73179   Diğer çeşitli metal tezgahları

  

733       Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları



  

7331     Metalleri dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları

  

73311   Dövme/kalıpta döğme tezgahları-çekiçleri

  

73312   Sayısal kontrollü, eğme, katlama, düzeltme veya düzleştirme makinaları (baskıları kapsar)

  

73313   Nümerik kontrol edilmemiş, eğme, katlama, düzeltme veya düzleştirme makinaları (baskıları

kapsar)

  

73314   Numerik kontrollü makasla kesme tezgah ve presler

  

73315   Makas tipi kesme makinaları (presler dahil)-diğer

  

73316   Zımbalı kesme, taslak çıkarma makinaları-sayısal kontrollü

  

73317   Zımbalı kesme, taslak çıkarma makinaları-diğer

  

73318   Diğer presler

  

7339     Metalleri/sinterlenmiş metal karbürleri talaş kaldırmadan işleyen makinalar

  

73391   Çubuk, boru, profil, tel vb çekme tezgahları

  

73393   Vida, civata dişlerini açma makinaları

  

73395   Tel işlemeye mahsus makinalar

  

73399   Sert metal, alaşımları talaşsız işleyen diğer makinalı aletler

  

735       Alet tutucular ile 731 ve 733 gruplarındaki makinaların aksam ve parçalar

  

7351     Alet ve parça tutucuları, makinalara ait taksim edici tertibat vs.

  

73511   Alet tutucuları-otomatik açılan pafta kafaları

  

73513   İşlenecek parçaları tutucular

  

73515   Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat

  

7359     Metal işleme ve takım tezgahlarının aksam/parçaları



  

73591   Metal işleme ve takım tezgahlarının aksam/parçaları, (731 başlığındaki makinalar için)

  

73595   (733)'deki Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım

tezgahların aksam, parçası

  

737       Tav ocakları, döküm potaları, hadde lehim, hadde makinaları

  

7371     Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları, döküm makinaları

  

73711   Tav ocakları, külçe kalıpları ve döküm potaları

  

73712   Döküm makinaları

  

73719   Tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları aksam-parçaları

  

7372     Metalleri haddeleme makinaları vb. silindirleri

  

73721   Boru imaline mahsus ve sıcak/soğuk kombine haldeki hadde makinaları

  

73729   Hadde silindirleri ve metalleri haddeleme makinalarının aksam-parçaları

  

7373     Elektrik, lazer, ultrasonik vb çalışan lehim, kaynak cihazları

  

73731   Elektrikli lehim havya ve tabancaları

  

73732   Diğer kaynak (brazing) veya lehim makinalari ve cihazları

  

73733   Diğer makinaeler ve cihazlar, tamamen veya kısmen otomatik metallerin rezistans kaynağı için

  

73734   Diğer makineler ve cihazlar, metallerin rezistans kaynağı için

  

73735   Metallere ark kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar

  

73736   Metallere ark kaynağı için diğer cihazlar

  

73737   Diğer makinalar ve aparatlar/cihazlar

  

73739   Parçalar, 737.3 alt grupbunun makineleri ve aparatları/cihazları için

  

7374     Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (7373"de ki ler hariç)



  

73741   Elle kullanılan şalümolar

  

73742   Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar

  

73743   Diğer lehim, kaynak makina ve cihazları

  

73749   Diğer kaynak makina ve cihazlarının aksam-parçaları

  

74         Diğer genel endüstri makina/cihazların aksamları

  

741       Isıtıcı ve soğutucu ekipmanları, bunların aksam ve parçaları

  

7412     Ocakların beslenmesi için brülörler, otomatik ocaklar

  

74121   Akaryakıt brülörleri

  

74123   Diğer yakıt brülörleri-karma (kombine)brülörler dahil

  

74125   Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaral, kül boşaltıcı vb.

  

74128   Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcılarının aksam/parçaları

  

7413     Sanayi-laboratuvarlara mahsus fırınlar ile bunların aksam ve parçalar

  

74131   Rezistansla ısıtılan ocaklar ve fırınlar, elektirikli

  

74132   İndüksiyon veya izolatör/yalıtkan ocaklar ve fırınlar

  

74133   Diğer elektrikli ocaklar ve fırınlar

  

74134   Endüksiyon/dielektrik kaybıyla çalışan termik işlem cihazları

  

74135   Aksamlar için parçalar, (741.31 - 741.34 arası alt başlıklar için)

  

74136   Metal-cevher fırınları-ergitme, kavurma vb için

  

74137   Ekmek, pasta, bisküvi fırınları

  

74138   Sanayi-laboratuvarlara mahsus diğer fırınlar-elektriksiz

  



74139   Elektriksiz sanayi, laboratuar fırınlarının aksam/parçaları

  

7414     Isı pompaları, vitrin, tezgah vb tipi soğutucu/dondurucular ile aksam/parçaları

  

74143   Vitrin, tezgah vb tipi soğutucu-dondurucular

  

74145   Isı pompaları, kondansörleri ısı değiştirici kompresör tipte soğutucu ünite

  

74149   soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar ve mobilyalar

  

7415     Klima cihazları-vantilatörlü, ısı, nem değiştirme tertibatlı

  

74151   Pencere/duvar tipi klimalar (tek bir gövde halinde)

  

74155   Soğutma tertibatı bulunmayan klima cihazları

  

74159   Klima cihazlarının aksam-parçaları

  

7417     Gazojen, ısı değiştirici hava/gaz sıvılaştırma makinaları ve aksam/parçaları

  

74171   Gaz/su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın)

  

74172   Gazojenlerin-su gazı jeneratörlerinin aksam-parçaları

  

74173   Damıtma/rektifiye tesisleri

  

74174   Isı değiştiriciler (eşanjörler)

  

74175   Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar

  

7418     Isı değişikliği yöntemi ile iş yapan cihazlar ile bunların aksam, parçası

  

74181   Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

  

74182   Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları

  

74183   Tıbbi, cerrahi/laboratuvar sterilizatörleri

  

74184   Tarım ürünleri için kurutucular

  

74185   Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular



  

74186   Diğer kurutucular

  

74187   Sıcak içecekleri hazırlama, yiyecekleri pişirme, ısıtma cihazı

  

74189   Diğer makineler, teçhizat veya ekipman

  

7419     Başka yerde sınıflandırılmamış parçalar , (741.73 - 741.89 aralığındaki tüm makinalar için

  

742       Sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri ile bunların aksam, parçaları

  

7421     Ölçü tertibatlı sıvı pompaları

  

74211   Diğer çeşit yakıt ve yağ dağıtım pompaları

  

74219   Ölçü tertibatlı diğer sıvı pompaları

  

7422     İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları

  

7423     Beton pompaları

  

7424     Diğer doğrusal deplasmanlı pompalar (pozitif hareketli)

  

7425     Diğer döner deplasmanlı pompalar

  

7426     Diğer santrifüjlü Diğer pompalar

  

7427     Pompalar; sıvı elevatörleri

  

74271   Diğer pompalar; sıvı elevatörleri

  

74275   Sıvı elevatörleri

  

7429     Pompalar ve sıvı elevatörlerin aksam ve parçaları

  

74291   Pompaların aksam-parçaları

  

74295   Sıvı elevatörlerine ait aksam-parçalar

  

743       Diğer pompalar, fanlar, santrifujler, filtre makine ve cihazları

  



7431     Hava ve vakum pompaları

  

74311   Vakum pompaları

  

74313   El/ayakla çalıştırılan hava pompaları

  

74315   Soğutucu tertibatlarda kullanılan türde kompresörler

  

74317   Tekerlekli şasilere monte edilmiş hava kompresörleri

  

74319   Sivil hava taşıtlarının diğer kompresörleri

  

7434     Vantilatörler-aspiratörler

  

74341   Vantilatörler-aspiratörler-güç=<125w, elektrik motorlu

  

74343   Diğer vantilatörler-aspiratörler

  

74345   Aspiratörlü davlumbazlar-en büyük yatay kenarı<120 cm.

  

7435     Santrifüjler

  

74351   Krema ayırıcılar (ekremözler)

  

74355   Çamaşır kurutma makinaları

  

74359   Diğer santrifüjler

  

7436     Sıvı/gazların filtre/arıtmasına mahsus makina ve cihazları

  

74361   Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar

  

74362   İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

  

74363   İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri

  

74364   İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri

  

74367   Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları

  

74369   Diğer gaz filtre/arıtma cihazları



  

7438     Hava-gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb aksamı, parçaları

  

7439     Sıvıların filtre edilmesine/arıtmasına mahsus makina ve cihazlar

  

74391   Sıvıların filtre edilmesine/arıtmasına mahsus makina ve cihazların, santrifüjleri (santrifüjlü

kurutucuları kapsar)

  

74395   Filtre, arıtma cihazlarının aksam-parçaları

  

744       Forkliftler, diğer yük arabaları ve kaldırıçlar, asansörler

  

7441     Kısa mesafe eşya taşıyan taşıtlar ile bunların aksam-parçaları

  

74411   Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift vd yük arabalar

  

74412   Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları

  

74413   Kendinden hareketli olmayan diğer yük arabaları

  

74414   Elektrikli taşıtlar

  

74415   Diğer taşıtlar

  

74419   Kısa mesafe eşya taşıtlarının aksam-parçaları

  

7442     Palanga, vinçler (kara nakil vasıtası kaldıran hariç) bucurgat ve ırgatlar

  

74421   Palanga, vinçler (kara nakil vasıtası kaldıran hariç)

  

74423   Maden kuyuları ve yer altı için özel imal edilmiş bucurgatlar

  

74425   Maden kuyuları ve yer altı için özel imal edilmiş bucurgatlar

  

7443     Gemi vinçleri, maçunalar, halatlı vinçler, döner köprüler

  

74431   Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri

  

74432   Hareketli kaldırma çerçeveleri ve sasisi "straddle" tipi olan ayaklı lastik tek. taşıyıcı

  

74433   Gezer köprü vinçler



  

74434   Kule vinçler

  

74435   Seyyar dirençli vinçler

  

74437   Kendinden hareketli kaldırıcı makina-cihazlar

  

74439   Diğer kaldırıcı makina-cihazlar

  

7444     Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları

  

74441   Servis istasyonları/garajlar için sabit kriko sistemleri

  

74443   Diğer (krikolar, vinçler)hidrolikler-kara taşıtlarını kaldıran

  

74449   Yivli krikolar-kara taşıtlarını kaldıran-diğer

  

7447     Malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli pnömatik elevatörler-konveyörler

  

74471   Pnömatik elevatörler-konveyörler

  

74472   Yer altında kullanılan sürekli hareketli elevatörler ve konveyörler

  

74473   Sürekli hareketli kovalı tip elevatör ve konveyörler

  

74474   Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler

  

74479   Sürekli hareketli diğer elevatörler-konveyörler

  

7448     Asansörler, kaldırma yükleme benzeri işler için makina ve cihazlar

  

74481   Asansörler-skipli yük kaldırıcıları

  

74485   Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

  

74489   Diğer kaldırma, tutma, yükleme veya boşaltma makineleri

  

7449     Palangalar, ağır yük kaldırıcılar, forkliftler için aksam-parçalar

  

74491   Palanga, bucurgat, ırgat, kriko, vinç vb.aksam-parçaları

  



74492   Diğer yük arabalarının aksam-parçaları

  

74493   Asansör, skipli asansör/yürüyen merdiven aksam-parçaları

  

74494   Elevatör, konveyör, teleferik, hadde makinaları vb. aksam/parçaları

  

745       Elektrikli olmayan diğer makine ve el aletleri vb. aksam parçaları

  

7451     El ile kullanılan pnömatik/motorlu aletler

  

74511   Pnömatik aletler

  

74512   El ile kullanılan motorlu aletler (elektrik motorlular hariç)

  

74519   745.1 alt grubundaki aletlerin aksam/parçaları

  

7452     Şişeleri veya diğer kapları temizlem, kurutma, doldurma, vs. mahsus makinalar

  

74521   Diğer bulaşık yıkama makinaları

  

74523   Şişeleri/diğer kapları temizleme/kurutma makinaları

  

74527   Paketleme/ambalajlama makina-cihazları

  

74529   Bulaşık yıkama makinalarına ait aksam-parçalar

  

7453     Tartı alet ve cihazları

  

74531   Tartı aletleri

  

74532   İnsan tartan cihazlar; ev tipi teraziler

  

74539   Tartı alet ve cihazlarına ait aksam-parçalar

  

7456     Sıvı-toz halindeki maddeleri püskürtme ve dağıtma cihazları/aksam, parçalar

  

74561   Yangın söndürme cihazları(dolu/boş)

  

74562   Püskürtme tabancaları vb cihazlar

  

74563   Buhar/kum püskürtme makina-cihazları



  

74564   Tarla/bahçe ziraatine mahsus pülverizatörler

  

74565   Diğer cihazlar, sıvıları veya tozları püskürtme, dağıtım veya planlama için

  

74568   Aksamlarının parçaları, (745.6)'daki sıvı-toz halindeki maddeleri püskürtme ve dağıtma

cihazları/aksam, altgrubunun

  

7459     Kalenderler, hadde ve otomatik satış makinaları vb. aksam, parçaları

  

74591   Kalenderler, hadde makinaları-metal, cam işleyenler hariç

  

74593   Hadde makinalarının aksam-parçaları

  

74595   Otomatik satış makinaları

  

74597   Otomatik satış makinalarının aksam-parçaları (745.95)

  

746       Her nevi rulmanlar

  

7461     Bilyalı rulmanlar

  

7462     Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

  

7463     Fıçı makaralı rulmanlar

  

7464     İğneli rulmanlar

  

7465     Silindirik makaralı rulmanlar

  

7468     Kombine haldeki bilyalı ve konik makaralı diğer rulmanlar

  

7469     Rulman aksam-parçaları

  

74691   Rulmanların konik makaraları, iğneleri, fıçıları

  

74699   Rulmanların diğer aksam-parçaları

  

747       Borular, kanallar, depolar için musluklar, valfler vb. cihazlar

  

7471     Basınç düşürücü valfler



  

7472     Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfleri

  

7473     Çek valfler (klapeler, subaplar)

  

7474     Emniyet/bırakma valfleri

  

7478     Diğer muslukçu eşyası

  

7479     Musluklar, valfler vb.cihazların aksam-parçaları

  

748       Transmisyon milleri ve kranklar

  

7481     Transmisyon milleri (kam mil-krank şaft dahil) kranklar

  

7482     Yatak kovanları

  

74821   Yatak kovanları-rulmanlı olanlar

  

74822   Yatak kovanları, mil yatakları-rulmansız olanlar

  

7483     Demir/çelikten zincirler ve aksamı

  

74831   Demir/çelikten makaralı zincirler

  

74832   Demir/çelikten diğer mafsal halkalı zincirler

  

74839   Demir/çelikten zincir aksamı

  

7484     Dişliler, dişli sistemleri, bilyalı vidalar, dişli kutuları

  

7485     Volanlar-kasnaklar (kasnak blokları dahil)

  

7486     Kavramalar-kaplinler (birleştirme, irtibat cihazları)

  

7489     Transmisyon mili, krank, kovan, dişli kutuları vb parçaları

  

749       Döküm plakaları ve modelleri, kalıplar, contalar

  

7491     Metal dökümü için kasalar, plakalar, kalıp modelleri

  



74911   Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)

  

74912   Döküm plakaları

  

74913   Döküm modelleri

  

74914   Metal/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm için kalıplar

  

74915   Metaller/metal karbürler için diğer döküm kalıplar

  

74916   Cam kalıpları

  

74917   Mineral maddeler için kalıplar

  

74918   Enjeksiyon veya basınçlı döküm kalıpları, kauçuk veya plastik maddeler için

  

74919   Kauçuk/plastik maddeler için diğer kalıplar

  

7492     Metal tabakalı contalar (Metaloplastik), conta takım ve gruplar

  

7499     Makina, mekanik cihazların aksam-parçaları-diğer

  

74991   Gemi pervaneleri, bunların kanatları

  

74999   Elektrikli konnektör, izolatörler, bobinler/kangallar, elektrik bağlantılar vb

  

75         Büro makinaları ve otomatik veri işleme makinaları

  

751       Büro makinaları (yazı, hesap, fotokopi)

  

7511     Yazı ve kelime işlem makinaları

  

75113   Otomatik yazı makinaları-kelime işlem makinaları

  

75115   Elektrikli diğer yazı makinaları, <12kg

  

75116   Elektrikli diğer yazı makinaları

  

75118   Elektrikli olmayan diğer yazı makinaları, <12kg

  

75119   Elektrikli olmayan diğer yazı makinaları



  

7512     Hesap, muhasebe makinaları, kaydedici kasa, damga basan makina.

  

75121   Elektronik hesap makinaları-harici güç kaynağı olmayan

  

75122   Hesap makinaları

  

75123   Muhasebe makinaları

  

75124   Yazar kasalar

  

75128   Damga ve bilet makinaları

  

7513     Optik sistemli veya kontaklı fotokopi ve termokopi cihazları

  

75131   Doğrudan doğruya kopya çıkaran elektrostatik fotokopi cihazı

  

75132   Bir aracı yoluyla kopya çıkaran elektrostatik fotokopi cihazı

  

75133   Optik sistemli diğer fotokopi cihazı

  

75134   Kontaktlı fotokopi cihazları

  

75135   Termokopi cihazları

  

7519     Büro için diğer makina ve cihazlar

  

75191   Teksir makinaları

  

75192   Adres basma ve adres plakalarını stampa etme makinaları

  

75193   Mektupları tasnif/katlama/yerleştirme/açma/kapama/mühürleme vb.makinalar

  

75199   Diğer büro makina-cihazları

  

752       Otomatik bilgi işlem makinalari vb. ait birimler

  

7521     Analog/karma bilgi işlem makinaları

  

7522     Aynı kabin içinde enaz bir merkezi işlem giriş/çıkış birimi bulunan

  



7523     Diğer numerik bilgi işlem birimleri

  

7526     Giriş/çıkış birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi olsun olmasın)

  

7527     Bellek birimleri

  

7529     Başka yerde sınıflandırılmamış veri-işleme donanımları/ekipmanları

  

759       Büro ver bilgi işlem makinalarının aksam ve parçaları

  

7591     Optik sistemli/kontaklı fotokopi, termokopi cihazlarının aksam, parçası

  

7599     (7511,7512,7519) ve (752)"deki makinalara ait aksam/parça/aksesuarlar

  

75991   (751.1)'deki otomatik yazı makinaları-kelime işlem makinalarının aksam ve parçaları. . . .

  

75993   (751.9)'deki büro için diğer makina ve cihazların aksam ve parçaları

  

75995   Makinalara ait aksam/parça/aksesuarlar, (751.1, 751.2, 751.9 alt grup ve 752 başlığındaki

makinalarda kullanılan)

  

75997   (752)"deki otomatik bilgi işlem makinalari vb. ait birimler için

  

76         Haberleşme,ses kaydetme ve sesi tekrar vermeye yarayan cihaz ve araçlar

  

761       Televizyon alıcıları (kombine olsun olmasın)

  

7611     Renkli televizyon alıcıları ve monitörleri

  

7612     Siyah beyaz/diğer tek renkli televizyon alıcıları ve monitörleri

  

762       Telsiz telefon, telsiz telgraf ve radyo yayınları için alıcı cihazlar

  

7621     Harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan alıcı radyolar

  

76211   Motorlu taşıtlarda kullanılan kombine alıcı radyolar

  

76212   Harici güç kaynağı ile beslenen diğer oto radyolar

  

7622     Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen radyo cihazları

  



76221   Ses kayıt eden, kayıtlı sesi veren cihazlarla kombine radyolar

  

76222   Dahili güç kaynağıyla çalışan diğer alıcı radyolar

  

7628     Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar

  

76281   Radyo yayınlarını alıcı diğer kombine cihazlar

  

76282   Radyo yayınlarını alıcı yalnız saatle kombine cihazlar

  

76289   Diğer alıcı radyo cihazları

  

763       Plak döndürücüler, pikaplar, kaset çalarlar, video kayıt ve gösterme cihazları

  

7633     Plak döndürücüler, pikaplar ve kaset çalarlar

  

76331   Madeni para/jetonla çalışan pikaplar

  

76333   Pikaplar

  

76335   Plak döndürücüler

  

7638     Manyetik banta ses kaydeden ve tekrar veren cihazlar

  

76381   Kaydedici, okuyucu video cihazları

  

76382   Dikte makinaları

  

76383   Kayıtlı sesleri tekrar vermeğe mahsus cihazlar

  

76384   Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar

  

764       Telli telefon ve telgraf cihazları, telsiz telefon telgraf vihazları vb. aksamı

  

7641     Telli telefon/telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar

  

76411   Telefon makinaları

  

76413   Tele yazıcılar (teleprinterler)

  

76415   Telefon/telgraf abone hatlarını birbirine bağlama cihazları



  

76417   Kuranportörlü telekominikasyona mahsus diğer cihazlar

  

76419   Telgrafa mahsus diğer cihazlar

  

7642     Mikrofonlar, mesnetleri, hoparlörler, kulaklıklar vs.

  

76421   Mikrofonlar, mesnetleri

  

76422   Kabinine monte edilmiş hoparlörler

  

76423   Diğer hoparlörler:kabine monte edilmiş olsun olmasın

  

76424   Kulaklıklar, kombine halde mikrofon-kulaklıklar

  

76425   Alçak frekans elektrik yükselteçleri (amplifikatörleri)

  

76426   Elektrikli ses yükseltici setler

  

7643     Verici/alıcı verici cihazı bulunan cihazları (telsiz telefon, telgraf vb)

  

76431   Telsiz Telefon/Telsiz cihazları

  

76432   Alıcı ihtiva eden verici cihazlar

  

7648     Televizyon kameraları, hava ve deniz trafiğine yardımcı cihazlar

  

76481   Diğer alıcı cihazlar

  

76482   Televizyon kameraları

  

76483   Radar cihazları;hava, deniz trafiğine yardımcı, radyo-kontrol

  

7649     (76)"da ki maddelerin aksam/parçaları

  

76491   (7641)'de ki telefon-telgraf cihazlarına ait aksam/parçalar

  

76492   (7642)"de ki mikrofon,hoparlör,amplifikatör,kulaklık aksam-parçaları

  

76493   Aksam ve parçalar (76, 761, 762, 764.3, 764.8 başlıkları için)

  



76499   (763)"de ki pick-up okuyucu kafaları ve pikaplar,dikte makinaları, üretim cihazları aksamı

  

77         Elektrik makinaları,cihazları ve aletleri, vb.aksam,parçaları

  

771       Elektrikli güç makinaları (716 hariç) (transformatörler, statik konvertörler, endüktörler)

  

7711     Elektrikli transformatörler

  

77111   Sıvı dielektrik transformatörleri

  

77119   Diğer elektrikli transformatörler

  

7712     Statik konvertörler, ampüller için balastlar, transformatör, bobin, selflerin aksam-parçaları

  

77121   Statik konvertörler

  

77123   Deşarj tüpleri, ampulleri için balastlar

  

77125   Diğer endüktörler

  

77129   Transformatör, konvertör, bobin, selflerin aksam-parçaları

  

772       Elektrik devreleri, rezistanslar vb. aksam ve parçaları

  

7722     Çok katlı devreler

  

7723     Elektrik rezistansları (reosta, potansiyometre dahil)

  

77231   Karbonlu sabit rezistanslar (terkip/film tipleri)

  

77232   Diğer sabit rezistanslar

  

77233   Değişken tel sarımlı rezistanslar

  

77235   Değişken diğer rezistanslar (reosta, potansiyometre dahil)

  

77238   Elektrik rezistanslarının aksam-parçaları

  

7724     Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devresi techizatı

  

77241   Sigortalar, gerilimi 1000 voltu geçen



  

77242   Otomatik devre kesiciler gerilim <72, 5 kv.

  

77243   Otomatik devre kesiciler gerilim=>72, 5 kv.

  

77244   Devre ayırıcılar, yük ayırıcılar (açma-kapama şalterleri)

  

77245   Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar

  

77249   Diğer voltaj teçhizatı

  

7725     Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi techizatı

  

77251   Eriyen iletkenli sigortalar:gerilim<1000v

  

77252   Otomatik devre kesiciler (disjonktörler)

  

77253   Elektrik devrelerinin korunmasına mahsus diğer techizat

  

77254   Röleler

  

77255   Diğer anahtarlar (komütatörler, enterüptörler, starterler vb)

  

77257   Ampul duyları

  

77258   Soketler, fişler, prizer

  

77259   Diğer elektrik devresi techizatı

  

7726     Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, mücehhez tablolar

  

77261   Kontrol-dağıtım tabloları:gerilim=<1000volt

  

77262   Sayısal kumanda panoları

  

7728     Elektrik devresi teçhizatının aksam-parçaları

  

77281   Kumanda panolarına tablo, konsol, kabin vb. techiz edilmiş

  

77282   Elektrik devresi teçhizatı aksam-parçaları

  



773       Elektrik dağıtım donanımı (teller, kablolar, izalötörler, bağlantı parçaları)

  

7731     Elektrik için izole tel, kablo, izole iletici, optik lif kablo

  

77311   Bobin telleri

  

77312   Koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenler

  

77313   Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları

  

77314   Elektrik iletkenleri:gerilimi=<80 volt için

  

77315   Elektrik iletkenleri:80volt<gerilimi<1000 volt için

  

77317   Diğer elektrik iletkenleri:1000 voltun üstünde devreler için

  

77318   Fiber optik kablolar

  

7732     Her türlü maddelerden elektrik izaltörleri

  

77322   Camdan izolatörler

  

77323   Seramikten elektrik izolatörleri

  

77324   Diğer maddelerden elektrik izolatörleri

  

77326   Makina-cihazları izole edici seramikten bağlantı parçaları

  

77328   Makina ve cihazları izole edici plastikten bağlantı parçaları

  

77329   Diğer maddeler elektrik için izole edici bağlantı parça

  

774       Elektro teşhis cihazlari (X ışınlı, alfa, beta, ve gama ışınlı cihazlar)

  

7741     Elektro kardiyograflar ve ultraviole, enferuj ışınlı cihazlar

  

77411   Elektrokardiyograflar (ekg)

  

77412   Diğer elektro teşhis cihazları

  

77413   Ultraviole/kızıl ötesi ışınlı cihazlar



  

7742     Radyasyonlu cihazlar, x ışınlı jeneratörler, tedavi koltukları

  

77421   X ışınlı cihazlar

  

77422   Alfa, beta, gama ışınlı amaçlar için cihazlar

  

77423   X -ışın tüpleri

  

77429   Diğer ışınlı alet ve cihazların aksam-parçaları

  

775       Evlerde kullanılan elektrikli veya elektriksiz diğer makinalar

  

7751     Çamaşır ve kurutma makinaları:kapasitesi=<10 kg

  

77511   Çamaşır makinaları:kapasitesi=<10 kg

  

77512   Kurutma makinaları kuru çamaşır kap.<10 kg.

  

7752     Buzdolapları ve dondurucular

  

77521   Ev tipi buz dolapları (dondurucusu olsun/olmasın)

  

77522   Ev tipi dondurucular

  

7753     Evlerde kullanılan bulaşık yıkama makinaları

  

7754     Elektrik motorlu traş makinaları, saç kesme, hayvan kırkma mak.

  

77541   Elektrikli traş makinaları

  

77542   Elektrikli saç kesme-hayvan kırkma makinaları

  

77549   Elektrikli saç kesme, traş/hayvan kırkma makinalarının aksam/parçaları

  

7757     Ev işleri için elektromekanik-elektrik motorlu cihazlar

  

77571   Elektrik süpürgeleri ve yer cilalama makinaları

  

77572   Elektromekanik mutfak alet ve makinaları

  



77573   Ev işleri için diğer elektromekanik-elektrik motorlu cihazlar

  

77579   Ev işleri için elektromekanik-elektrik motorlu cihazların parçaları

  

7758     Başka yerde sınıflandırılmamış elektrotermik cihazlar

  

77581   Elektrikli su ısıtıcılar, daldırma suretiyle ısıtıcı cihazlar

  

77582   Herhangi bir mahalli ısıtan elektrikli cihazlar

  

77583   Berber işleri ve el kurutma cihazları

  

77584   Elektrik ütüleri

  

77585   Elektrikli battaniyeler

  

77586   Mikrodalga fırınlar, diğer fırınlar, ocaklar, ızgaralar vb

  

77587   Ev işlerinde kullanılan elektro termik cihazlar

  

77588   Elektrikli ısıtıcı rezistanslar

  

77589   Elektrikli ev aletlerinin aksam-parçaları (775.8 için)

  

776       Katod ışınlı tüpler, yarı iletken tertibat; elektrik devreleri

  

7761     Televizyon alıcısının katod ışınlı görüntü tüpleri

  

77611   Televizyon alıcısının katod ışınlı renkli resim tüpleri

  

77612   Tv alıcısının katod ışınlı siyah beyaz/tek renkli resim tüpü

  

7762     Televizyon kamera tüpleri ve diğer görüntü çevirici, yoğunlaştırılar ile aksamı

  

77621   Televizyon kamera tüpleri, görüntü çevirici, yoğunlaştırıcı vb

  

77623   Diğer katod ışınlı tüpler

  

77625   Mikrodalga tüpleri

  

77627   Diğer valflar ve tüpler



  

77629   Elektronik valf, tüp-lambaların aksam-parçaları (776.1 ve 776.2 için)

  

7763     Diotlar, transistörler vb.yarı iletken tertibat

  

77631   Diotlar (ışığa duyarlı, ışık yayanlar hariç)

  

77632   Transistörler:gücü<1w (ışığa duyarlılar hariç)

  

77633   Transistörler:diğer

  

77635   Tristörler, diak, triaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

  

77637   Işığa duyarlı yarı iletken devre elemanları, (led)

  

77639   Yarı iletken devre elemanları:diğer

  

7764     Elektronik devreler

  

77641   Monolitik entegre sayısal devreler

  

77643   Diğer monolitik entegre devreler

  

77645   Karma entegre devreler (hibrit)

  

77649   Elektronik mikro montajlar

  

7768     Piezo-elektrik kristaller, diot, yarı iletken tertibat ve entegre aksam-parçaları

  

77681   Monte edilmiş piezoelektrik kristaller

  

77688   Diyod, transistör, yarı iletken tertibat aksam-parçaları

  

77689   Altgrup (776.4)'deki elektronik devrelerin aksamlarının parçaları

  

778       Elektrikli makinaların aksam ve parçaları

  

7781     Pilleri, bataryaları ve akümülatörler

  

77811   Primer elektrik pilleri, bataryaları

  



77812   Elektrik akümülatörler (depolama bataryaları)

  

77817   Primer elektrik pilleri/bataryaları aksam-parçaları

  

77819   Akümülatör aksam-parçaları, separatörler

  

7782     Kızma esaslı-deşarj esaslı elektrik ampulleri; ark lambaları

  

77821   Flamanlı ampuller

  

77822   Deşarj ampul-tüpleri

  

77823   Monoblok far üniteleri (atom farları)

  

77824   Mor ötesi/kızıl ötesi ışınlı ampuller, ark lambaları

  

77829   Kızma, deşarj esaslı elektrik ampul vb aksam-parçaları

  

7783     İçten yanmalı motorlarda kullanılan tertibat ve kara taşıtlarının aydınlatma, vs. cihazları

  

77831   İçten yanmalı motorlarda kullanılan tertibat, cihazlar

  

77833   İçten yanmalı motorların elektrikli hareket tertibat aksamı

  

77834   Kara ulaşım araçlarının aydınlatma, sinyal cihazları

  

77835   Motorlu araçların işaret cihazlarının aksam ve parça

  

7784     Elle kullanılan elektrik motorlu, elektro-mekanik aletler

  

77841   Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar

  

77843   Elle kullanılan, elektro-mekanik testere-bıçkılar

  

77845   Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler

  

77848   Elle kullanılan elektro mekanik aletlerin aksam; parçaları

  

7786     Elektrik kondansatörleri-sabit, değişken-ayarlanabilir

  

77861   Kondansatörler 50/60 hz'lik devre için kapasite =<0, 5 kvar



  

77862   Tantal kondansatörler-sabit

  

77863   Aluminyum elektrolitik kondansatörler

  

77864   Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)

  

77865   Seramik dielektrikli, bağlantı bacaklı çok katlı kondansatörler

  

77866   Kağıt/plastik dielektrikli kondansatörler

  

77867   Diğer sabit kondansatörler

  

77868   Değişken-ayarlanabilir kondansatörler

  

77869   Kondansatörlerin aksam-parçaları

  

7787     Kendine özgü fonksiyonlu elektrikli cihazlar ve aksam-parçaları

  

77871   Tanecik hızlandırıcıları (akseleratörler)

  

77878   Diğer kendine özgü fonksiyonlu elektrikli cihazlar

  

77879   Kendine özgü fonksiyonlu elektrikli cihazların aksam-parçaları

  

7788     Başka yerde belirtilmeyen cihazlar vb. aksam, parçaları

  

77881   Mıknatıslar, mıknatıslı platolar, kavrayıcı, tutucu tertibat

  

77882   Demir, kara, nehir, hava-deniz trafik kontrol-kumanda cihazları

  

77883   Sınyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları

  

77884   Elektrikli görüntülü işaret cihazları

  

77885   Elektrikli ses/görüntülü işaret cihazlarının aksam/parçaları

  

77886   Kömür elektrodlar; kömür fırçaları; lamba, pil kömürleri vb

  

77889   Makina ve cihazların diğer elektrikli aksam-parçaları

  



78         Motorlu kara taşıtları, bisiklet ver motosikletler, bunların aksam ve parçası

  

781       Motorlu yolcu taşıtları (binek otomobilleri vb.)

  

7811     Özel kar taşıtları, golf sahası arabaları vb özel taşıtlar

  

7812     Binek otomobilleri

  

782       Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

  

7821     Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

  

78211   Karayolu dışında kullanılan damperler

  

78219   Karayollarında eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

  

7822     Özel tertibatlı motorlu taşıtlar

  

78221   Vinçli taşıtlar

  

78223   Sondaj/delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler

  

78225   İtfaiye taşıtları

  

78227   Beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar

  

78229   Özel tertibatlı diğer taşıtlar

  

783       Başka yerde belirtilmeyen motorlu karayolu taşıtları

  

7831     Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar (10 ve +)

  

78311   Dizell/yarı Dizel motorlu toplu yolcu taşıtları (10 ve +)

  

78319   Kıvılcım ateşlemeli motorlu diğer toplu yolcu taşıtları (10 ve +)

  

7832     Yarı römorklar için çekiciler

  

784       Motorlu taşıtların aksam ve parçaları ile şase ve karoserleri

  

7841     (722, 781, 782 ve 783)'de ki taşıtlar için motorlu şasiler



  

7842     (722, 781, 782 ve 783)"de ki taşıtların karasörleri

  

78421   (781)"de ki binek otomobillerinin karoseri (şoför mahalli dahil)

  

78425   (772,782,783)de ki diğer kara taşıtlarının karoserileri (şoför mahalli dahil)

  

7843     Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları

  

78431   Tamponlar ve bunların aksam-parçaları

  

78432   Kara taşıtları için diğer aksam ve parçalar

  

78433   Frenler, servo frenler-bunların aksamı

  

78434   Vites kutuları

  

78435   Diferansiyelli hareket ettirici akslar

  

78436   Taşıyıcı akslar-bunların aksam-parçaları

  

78439   Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları

  

785       Motosikletler, bisikletler, sakatlar için koltuklar vb. aksam parçaları

  

7851     Motosikletler, mopetler, motorlu bisikletler, sepetler

  

78511   Motosiklet.-içten yanmalı doğrusal pistonlu Motorlu-silindir hacmi<=50 cm3

  

78513   Motosikletler:içten yanmalı pistonlu, 50<silindir hacmı<=250cm3

  

78515   Motosikletler:içten yanmalı pistonlu, 250cm3 < silindir <= 500cm3

  

78516   Diğer motosikletler-içten yanmalı pistonlu mot.-500 cm3<silindir hacmi<=800 cm3

  

78517   Diğer motosikletler-içten yanmalı pistonlu mot.-silindir hacmi>800 cm3

  

78519   Yardımcı motoru bulunan diğer tekerlekli taşıtlar, sepetler

  

7852     Motorsuz bisikletler (üç tekerlekliler dahil)

  



7853     Hasta-sakat arabaları ile motosiklet, bisiklet, vb.nin aksam-parçaları

  

78531   Sakat-hasta arabaları

  

78535   Motosiklet, mopet seleleri ve diğer aksam, parçaları

  

78536   Sakat ve hasta arabaları için aksam-parçalar

  

78537   785 grubundaki diğer araçların aksam-parçaları

  

786       Römorklar ve yarı römorklar

  

7861     Karavan tipi kamp/ikamet için römork, yarı römorklar

  

7862     Yük taşımaya ve tarımda kullanılan tanker, römork, yarı römorklar

  

78621   Tarımda kullanılan tanker, römork, yarı römorklar

  

78622   Tanker römork ve yarı römorklar

  

78629   Yük taşımaya mahsus römork-yarı römorklar

  

7863     Demiryolu taşımacılığında kullanılan konteynerler

  

7868     Diğer römork-yarı römork, taşıtlar vb. aksam parçaları

  

78683   Diğer römorklar ve yarı römorklar

  

78685   Diğer taşıtlar

  

78689   Römork-yarı römork vb taşıtların aksam-parçaları (786.1, 786.3, 786.5, 786.2 için)

  

79         Demir, deniz, havayolu taşıtları ile bunların aksam, parçaları

  

791       Demiryolu taşıtları, aksam ve parçaları

  

7911     Harici elektrik kaynağı/akümülatörle çalışan lokomotif

  

79111   Elektrik enerjisini dışarıdan alan lokomotifler

  

79115   Elektrik akümülatörlü lokomotifler



  

7912     Diğer lokomotif, lokotraktör, tenderler

  

79121   Dizel elektrikli lokomotifler

  

79129   Diğer lokomotifler

  

7916     Kendinden hareketli vagonlar; bagaj, yolcu furgonları

  

7917     Kendinden hareketlli olmayan vagonlar

  

7918     Vagonlar ve bakım araçları

  

79181   Demiryolu hat bakım ve servis taşıtları

  

79182   Kendinden hareketli olmayan yük vagonları, vagonetleri

  

7919     Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibat ve taşıtların, aksam-parçaları

  

79191   Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, aksam-parçalar

  

79199   Demiryolu taşıtlarının, tranvayların aksam-parçaları

  

792       Hava taşıtları, uzay araçları vb. aksam, parçaları

  

7921     Helikopterler

  

79211   Helikopterler:boş ağırlığı<=2000 kg

  

79215   Helikopterler:boş ağırlığı>2000 kg

  

7922     Uçaklar-diğer hava taşıtları:boş ağırlığı<=2000 kg

  

7923     Uçaklar-diğer hava taşıtları:2000<boş ağırlığı=<15000 kg

  

7924     Uçaklar, diğer hava taşıtları:boş ağırlığı>15000 kg

  

7925     Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar

  

7928     Planörler, balonlar, hava taşıtlarını fırlatma, iniş tertibatı aksam-parçaları

  



79281   Planörler, delta kanatlı planörler

  

79282   Balonlar, hava gemileri, motorsuz diğer hava taşıtları

  

79283   Hava taşıtlarını fırlatma, iniş hızını azaltma vb tertibat

  

7929     Hava-uzay araçlarının aksam-parçaları

  

79291   Pervaneler, rotorlar; bunların aksam-parçaları

  

79293   İniş takımları-bunların aksam-parçaları

  

79295   Uçak ve helikopterlerin diğer aksam-parçaları

  

79297   Hava-uzay araçlarının diğer aksam-parçaları (792 grubu için)

  

793       Gemiler ve suda yüzen taşıtlar

  

7931     Yatlar, eğlence, spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar

  

79311   Şişirilen türde olanlar

  

79312   Yelkenli tekneler

  

79319   Eğlence, spor tekneleri

  

7932     Yolcu, gezi, yük, savaş, sökülecek gemileri, mavnalar, feribotlar vb,

  

79322   Tankerler (sarnıçlı gemiler)

  

79324   Balıkçı gemileri, fabrikalı gemiler, balık işleyen gemiler

  

79326   Frigorifik gemiler

  

79327   Yük gemileri (hem insan, hem yük taşıyanlar dahil)

  

79328   Yolcu, gezi gemileri, feribotlar vb

  

79329   Diğer gemiler (savaş ve kurtarma gemileri)

  

7933     Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar



  

7935     Fener gemileri, yangın söndürme, vinç, yüzer havuz vb gemileri

  

79351   Tarak dubaları-gemiler

  

79355   Yüzen/dalabilen sondaj, üretim platformları

  

79359   Fener gemileri, yangın söndürme, vinç, yüzer havuz vb gemileri

  

7937     Römorkörler-itici gemiler

  

7939     Diğer yüzer araçlar (sal, tank, koferdam, rıhtım, samandıra vb)

  

79391   Şişirilebilir sallar

  

79399   Diğer yüzer vasıtalar (tank, kule, şamandıra vb.)

  

8           Çeşitli mamül eşya

  

81         Prefafabrik yapılar; sıhhi su tesisatı, ısıtma ve sabit aydınlatma cihazları

  

811       Prefabrik yapılar

  

8110     Prefabrik yapılar

  

812       Demir, çelik ve seramikten radyatörler (elektriksiz) laobalar, küvetler, musluk taşları

  

8121     Demir ve çelikten radyatörler (elektrilsiz)

  

81211   Dökme/demir ve çelikten radyatörler:aksam-parçaları

  

81215   Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri aksam-parça.

  

81217   Dökme demirden olanlar

  

81219   Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları

  

8122     Seramik musluk taşları, lavobolar, küvetler, bideler vb

  

81221   Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb-porselenden

  



81229   Seramikten musluk taşı, lavabo ve ayakları, küvet, bide, pisuar vb-diğer

  

813       Işıklı isim tabelaları ve aksamı, portatif elektrik lambaları

  

8131     Elektrik/elektriksiz lambalar, aydınlatma cihazları

  

81311   Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları

  

81312   Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambası

  

81313   Masa, sıra, yatak odası, döşemeye konan ayaklı elektrik lambası

  

81315   Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları

  

81317   Elektrikli olmayan diğer aydınlatma cihazları

  

8132     Reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları vb

  

8138     Kendi elektrik kaynağı ile çalışan elektrik lambalarının aksam-parçası

  

8139     Aydınlatma cihazlarının aksam ve parçaları

  

81391   camdan aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

81392   Plastikten aydınlatma cihazlarının aksam-parçaları

  

81399   Aydınlatma cihazlarının diğer aksam-parçaları

  

82         Mobilya; yatak takımı,yatak payandaları ve yastıklar

  

821       Mobilya, aksam ve parçaları

  

8211     Oturmaya mahsus mobilyalar vb. aksam-parçaları

  

82111   Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar

  

82112   Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar

  

82113   Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu vb mad. oturmaya mahsus mobilyalar

  

82114   Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler



  

82115   Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar-kamp/bahçe hariç

  

82116   Ahşap iskeletli, döşenmiş/döşenmiş oturmaya mahsus mobilyalar

  

82117   Metal iskeletli, döşenmiş/döşenmiş oturmaya mahsus mobilyalar

  

82118   Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

  

82119   Oturmaya mahsus mobilyaların aksam-parçaları

  

8212     Somyalar, yataklar, uyku tulumları vs.

  

82121   Somyalar

  

82123   Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar

  

82125   Diğer maddelerden yataklar

  

82127   Uyku tulumları

  

82129   Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb

  

8213     Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar

  

82131   Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar

  

82139   Diğer metal mobilyalar

  

8215     Yazıhane, mutfak, yatak odalarında kullanılan türde ağaç mobilyalar

  

82151   Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar

  

82153   Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyalar

  

82155   Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

  

82159   Diğer ahşap mobilyalar

  

8217     Mobilyalara ait aksam-parçalar

  



82171   Plastik maddelerden mobilyalar

  

82179   Diğer maddelerden mobilyalar (roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu vb. dahil)

  

8218     Diğer mobilyalara ait aksam-parçalar

  

83         Seyahat eşyası,el çantaları vb. taşıyıcı eşya

  

831       Sandıklar, bavullar, çantalar ve kılıflar

  

8311     El çantaları

  

83111   El çantaları-dış yüzleri tabii/terkip yoluyla elde edilen deri, kösele/rugandan

  

83112   El çantaları-dış yüzleri plastikten, dokumalık mensucattan çantaları

  

83119   Diğer el çantaları

  

8312     Sandık, valiz, çanta vb

  

83121   Dış yüzleri deri-köseleden valiz, çanta, sandık vb

  

83122   Dış yüzleri plastik/dokumalıklardan valiz, çanta, sandık vb

  

83129   Diğer sandık, valiz, çanta vb

  

8313     Tuvalet malze./dikiş/elbise, ayakk.temizliği için kullanılan seyahat takımları

  

8319     Cepte, el çantasında taşınan eşya

  

83191   Dış yüzleri deri-kösele, cepte/el çantasında taşınan eşya

  

83199   Diğer muhafaza, taşıma eşyaları

  

84         Giyim eşyası ve bunların aksesuarları

  

841       Erkek/erkek çocuklar için örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarlar

  

8411     Erkek/erkek çocuklar için dış giyim

  

84111   Erkek/erkek çocuklar için palto, kaban, benzeri giysi-yünden/ince kıldan



  

84112   Erkek/erkek çocuklar için diğer maddelerden palto, kaban, pelerin vb.

  

84119   Erkek/erkek çocuklar için diğer maddelerden anorak, rüzgarlık vb.

  

8412     Erkek/erkek çocuklar için takım elbiseler ve takımlar (örülmemiş)

  

84121   Erkek/erkek çocuklar için takım elbiseler-yünden/ince kıldan

  

84122   Erkek ve erkek çocuklar için diğer maddelerden takım elbiseler

  

84123   Erkek/erkek çocuklar için takımlar

  

8413     Erkek/erkek çocuklar için ceket ve blazeler

  

8414     Erkek/erkek çocuklar için kısa pantolon/pantolon/tulum ve şort

  

8415     Erkek/erkek çocuk için gömlekler

  

84151   Erkek/erkek çocuklar için gömlekler-pamuktan

  

84159   Erkek/erkek çocuklar için diğer maddelerden gömlekler

  

8416     Erkek/erkek çocuklar için atlet, fanila, kilot, bornoz vs.

  

84161   Erkek/erkek çocuklar için külotlar, slipler

  

84162   Erkek/erkek çocuklar için gecelikler, pijamalar

  

84169   Erkek/erkek çocuklar için bornoz, sabahlık vb eşya

  

842       Kadın/kız çocuklar için örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları

  

8421     Kadın/kız çocuklar için dış giyim

  

84211   Kadın/kız çocuklar için manto, yağmurluk, kaban, pelerin

  

84219   Kadın/kız çocuklar için için kaban, anorak, rüzgarlık vb. eşya

  

8422     Kadın/kız çocuklar için takım ve takım elbiseler

  



84221   Kadın/kız çocuklar için takım elbiseler

  

84222   Kadın/kız çocuklar için takımlar

  

8423     Kadın/kız çocuklar için ceket,blazer

  

8424     Kadın/kız çocuklar için elbiseler

  

8425     Kadın kız çocuklar için etek ve pantolon etek

  

8426     Kadın/kız çocuklar için pantolon, tulum, şort

  

8427     Kadın/kız cocuklar için gömlek, bluz, vs.

  

8428     Kadın/kız çocuklar için fanila, jüpon, slip, külot, gecelik, pijama, bornoz, sabahlık vs.

  

84281   Kadın/kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar

  

84282   Kadın/kız çocuklar için gecelikler ve pijamalar

  

84289   Kadın/kız çocuklar için lizöz, bornoz, sabahlık vs.

  

843       Erkek/erkek çocuklar için örme giyim eşyası

  

8431     Erkek/erkek çocuk için örme dış giyim

  

8432     Erkek/erkek çocuklar için örme takım, takım elbise, ceket vs.

  

84321   Erkek/erkek çocuklar için takım elbiseler

  

84322   Erkek/erkek çocuklar için takımlar

  

84323   Erkek/erkek çocuklar için ceket ve blazerler

  

84324   Erkek/erkek çocuklar için pantolon, askılı ve üst ön parçası olan tulum ve şortlar

  

8437     Gömlekler-erkek/erkek çocuk için (örme)

  

84371   Erkek/erkek çocuklar için gömlek-pamuktan, örme

  

84379   Erkek/erkek çocuklar için diğer maddelerden gömlekler



  

8438     Erkek/erkek çocuklar için örme iç ve gece giyim eşyası

  

84381   Erkek/erkek çocuklar için külot ve silipler

  

84382   Erkek/erkek çocuklar için gece gömlekleri ve pijamalar

  

84389   Erkek/erkek çocuklar için robdöşambr, bornoz vs.

  

844       Kadın/kız çocuklar için örme giyim eşyası

  

8441     Kadın/kız çocuklar için dış giyim-örme

  

8442     Kadın/kız çocuklar için takım elbise, takım, ceket, blazer, şortlar vs.-örme

  

84421   Kadın/kız çocuklar için takım elbiseler

  

84422   Kadın/kız çocuklar için takımlar

  

84423   Kadın/kız çocuklar için ceket, blazerler

  

84424   Kadın/kız çocuklar için elbiseler

  

84425   Kadın/kız çocuklar için etek ve etek pantolonlar

  

84426   Kadın/kız çocuklar için pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar ve şortlar

  

8447     Kadın/kız çocuklar için gömlek bluz/gömlekbluz-örme

  

8448     Kadın/kız çocuklar için iç ve gece giyim eşyası-örme

  

84481   Kadın/kız çocuklar için kombinezon, jüp veya jüponlar

  

84482   Kadın/kız çocuklar için slip ve külotlar

  

84483   Kadın/kız çocuklar için gecelik ve pijamalar

  

84489   Kadın/kız çocuklar için lizöz, sabahlık, bornoz vs.

  

845       Örülmüş olsun olmasın diğer giyim eşyası

  



8451     Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı

  

84511   Bebekler için giyim eşyası ve aksasuar

  

84512   Bebekler için giyim eşyası-örme

  

8452     Keçe, dokunmamış, sıvanmış mensucattan hazır giyim eşyası

  

84521   Keçe, dokunmamış, sıvanmış mensucattan giyim eşyası

  

84522   Erkek/erkek çocuklar için emdirilmiş, sıvanmış vs.kauçullu mensucattan giyim eşyası (örülmemiş)

  

84523   Kadın/kız çocuklar için emdirilmiş, sıvanmış vs.kauçullu mensucattan giyim eşyası (örülmemiş)

  

84524   Emdirilmiş, sıvanmış mensucattan örülmüş giyim eşyası (örülmüş)

  

8453     Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb.eşya-örülmüş

  

8454     Tişörtler, fanilalar, diğer iç giyim eşyası-örülmüş

  

8455     Sütyen, korse kemerleri ve kuşakları, korse pantolonlar, çorap bağı, vb. (örülmemiş)

  

84551   Sütyenler

  

84552   Korse kemerleri ve kuşakları, korse pantolonlar, sütyen, çorap bağı, jartiyer vb.

  

8456     Yüzme kıyafeti

  

84561   Erkek/erkek çocuklar için yüzme kıyafetleri

  

84562   Erkek/erkek çocuklar için yüzme kıyafeti: (örülmüş)

  

84563   Kadın/kız çocuklar için yüzme kıyafetleri

  

84564   Kadın/kız çocuklar için yüzme kıyafeti: (örülmüş)

  

8458     Diğer giyim eşyası (örülmemiş)

  

84581   Kayak kıyafetleri

  

84587   Erkek/erkek çocuklar için diğer giyim eşyası (örülmemiş)



  

84589   Kadın/kız çocuklar için diğer giyim eşyası (örülmemiş)

  

8459     Spor, kayak ve diğer giyim eşyası (örülmüş)

  

84591   Spor kıyafetleri (örülmüş)

  

84592   Kayak kıyafetleri-dokumaya elverişli maddelerden, örme

  

84599   Diğer örme giyim eşyası

  

846       Giyim eşyası iç aksesuar ve giyim eşyası parçaları (çorap, mendil, eldiven vb.)

  

8461     Mendil, papyon, kravat, ve giyim eşyası teferruatı şal, eşarp, vb. (örülmemiş)

  

84611   Mendiller

  

84612   Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe ve duvaklar vb eşya

  

84613   Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar

  

84614   Eldivenler

  

84619   Giyim eşyasının hazır teferruatı, parçaları, aksesuarları

  

8462     Külotlu, kısa-uzun konçlu çoraplar, soketler-örülmüş

  

84621   Külotlu çoraplar

  

84622   Kadın: uzun/dizaltı çorapları:tek kat<67desitex

  

84629   Diğer çorap/ çamaşır

  

8469     Eldiven, papyon, kravat, ve giyim eşyası teferruatı şal, eşarp, duvak vb. (örülmüş)

  

84691   Eldivenler- kauçuk ve plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış

  

84692   Diğer maddelerden eldivenler

  

84693   Şal, eşarp, atkı, kaşkol, peçe, duvak vb-dokunabilir maddelerden

  



84694   Boyun bağları, papyonlar ve kravatlar

  

84699   Boyun bağları, papyonlar ve kravatlar

  

848       Tekstil dışında kalan giyim eşyası, şapka vs.

  

8481     Deri/köseleden giyim eşyası, eldiven ve diğer aksesuarlar

  

84811   Deri/köseleden giyim eşyası

  

84812   Deri/köseleden diğer eldivenler

  

84813   Deri/köseleden bel kemerleri, kılıç/kemer askıları, palaska

  

84819   Deri/köseleden giyim eşyasının diğer aksesuarları

  

8482     Vülkanize kauçuktan/plastikten; eldiven, giyim eşyası ve aksesuarı

  

84821   Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları (eldivenler dahil)

  

84822   Vülkanize kauçuktan eldivenler

  

84829   Vülkanize kauçuktan giyim eşyası ve aksesuarı

  

8483     Kürkten/taklit kürk giyim ve diğer eşyası-aksesuarları

  

84831   Kürkten giyim eşyası, aksesuarları, Kürkten diğer eşya

  

84832   Taklit kürk-bundan mamul eşya

  

8484     Şapkalar, başlıklar, saç fileleri ve başlıklara mahsus şerit, astar vs.astarlı, astarsız

  

84841   Keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar

  

84842   Her nevi maddeden şerit. birleştirilmesi/örülmesiyle yapılan şapka ve başlıklar

  

84843   Keçe şapkalar ve diğer keçe başlıklar

  

84844   Koruyucu başlıklar

  

84845   Kauçuktan veya plastikten diğer başlıklar



  

84848   Başlıklara mahsus iç şerit, astar, kılıf, siperlik ve çenealtı kayışları

  

84849   Kürkten ve diğer maddelerden başlıklar

  

85         Ayakkabılar ve aksamı

  

851       Ayakkabılar ve aksamı

  

8511     Metal koruyucu burunlu ayakkabılar

  

85111   Metalden koruyucu burunlu su geçirmez ayakkabı

  

85113   Metalden koruyucu burunlu diğer ayakkabılar

  

85115   Metalden koruyucu burunlu yüzü deriden dğer ayakkabılar

  

8512     Spor ayakkabıları

  

85121   Kauçuk/plastik kayak ayakkabı; takılı kayak ayakkabı

  

85122   Yüzü deriden kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları

  

85123   Diğer spor ayakkabıları

  

85124   Yüzü deriden diğer spor ayakkabıları

  

85125   Dış tabanı kauçuk/plastikten spor, tenis, basketbol, jimnastik vb. ayakkabılar

  

8513     Diğer ayakkabılar

  

85131   Su geçirmez ayakkabılar

  

85132   Diğer ayakkabılar

  

8514     Yüzü deri, tabii, suni, sentetik deriden ve deri şeritlerden ayakkabılar

  

85141   Dış tabanı tabii kösele, yüzü baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabı

  

85142   Tabanı ahşap olan ayakkabılar (iç tabanı veya metalden koruycu burnu olmayan)

  



85148   Yüzü deri olan diğer ayakkabılar

  

85149   Yüzü tabii, suni, sentetik deriden diğer ayakkabı

  

8515     Yüzü dokumaya elverişli maddelerden diğer ayakkabılar ve aksamı

  

85151   Tabanı kauçuk/plastik, yüzü dokuma maddesi diğer ayakkabı

  

85152   Yüzü dokuma maddesi, tabanı tabii, suni/sentetik deri ayakkabı

  

85159   Yüzü dokumaya elverişli maddelerden diğer ayakkabı

  

8517     Yüzü deri, dokuma maddesi olmayan diğer ayakkabı

  

8519     Ayakkabı aksamı, iç taban, topuk rampası, getr, tozluk, dolak vb

  

87         Başka yerde belirtilmeyen mesleki,ilmi,kontrol alet ve cihazlar

  

871       Optik aletler ve aksamı

  

8711     Dürbünler; optik teleskoplar; astronomi aletleri; mesnetleri

  

87111   Çift gözlü dürbünler

  

87115   Diğer dürbün, teleskop, astronomi alet ve mesnetleri

  

87119   Diğer dürbün, teleskop, astronomi alet ve mesnetlerinin aksam-parçaları

  

8713     Optik mikroskoplar hariç, mikroskoplar; difraksiyon cihazları

  

87131   Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

  

87139   Stereoskopik mikroskopların parçalar ve aksesuarlar

  

8714     Kombine haldeki optik mikroskoplar vb. aksam/parçaları

  

87141   Stereoskopik mikroskoplar

  

87143   Diğer mikroskoplar için, fotomikrografı, sinefotomikrografı veya mikroprojeksiyon

  

87145   Optik mikroskopların aksam, parça ve aksesuar



  

87149   Parçalar ve aksesuarlar

  

8719     Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler

  

87191   Lazerler (lazer diyodları hariç)

  

87192   Diğer alet, cihaz-tertibatlar

  

87193   Teleskopik dürbün, periskop diğer tertibatın aksamı, parçaları

  

87199   Dişci tornaları (871.9 için)

  

872       Tıbbi araç ve gereçler

  

8721     Dişçiliğe mahsus alet-cihazlar

  

87211   Dişçiliğe mahsus delici alet ve cihazlar

  

87219   Dişçiliğe mahsus diğer alet ve cihazlar

  

8722     Tababetle ilgili alet-cihazlar

  

87221   Şırıngalar, iğneler, tüpler, kanül ve benzeri

  

87225   Tababetle ilgili diğer alet-cihazlar

  

87229   Tıpta kullanılan diğer aletler

  

8723     Solunum cihazları, masaj aletleri, gaz maskeleri ve tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan cihazlar

  

87231   Psikolojik davranışı test eden aletler

  

87233   Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapik cihazları ve aksam-parçaları

  

87235   Diğer solunum cihazları-gaz maskeleri

  

8724     Tıpta, cerrahide, dişçilikte vb kullanılan mobilyalar

  

873       Başka yerde sınıflandırılmamış metreler ve sayaçlar

  



8731     Gaz-sıvı-elektrik sayaçları; bunları ayarlayan sayaçlar

  

87311   Gaz sayaçları

  

87313   Sıvı sayaçları

  

87315   Elektrik sayaçları

  

87319   Gaz, sıvı-elektrik sayaçlarının aksam/parçaları

  

8732     Hız göstergeleri, taksimetreler, takometreler, stroboskoplar, vb.

  

87321   Taksimetreler, mileometers, pedometers, vb.

  

87325   Hız göstergeleri, takometreler, stroboskoplar

  

87329   Hız göstergeleri, taksimetreler, takometreler, stroboskopların aksam ve parçaları

  

874       Ölçü, kontrol, ölçü, ayar alet ver cihazlar, bunların aksam ve parçaları

  

8741     Pusula, arazi, hidrografi, oşinografi, hidroloji, vs. alet ve cihazları ve aksam parçaları

  

87411   Pusula, denizcilik aletleri

  

87412   Denizcilik alet ve cihazlarının aksam ve parçaları

  

87413   Yer, su, oşeonografi, meteoroloji veya ceofizik, hava ölçüm aletleri

  

87414   874.13'ün aksam ve parçaları

  

8742     Teknik resim, çizim, ölçü, hesap, muayene cihaz ve makina ve aksam/parça

  

87422   Çizim masaları ve makinaları, otomatik olsun/olmasın,diğer çizim, matematiksel hesaplama aletleri

  

87423   Elle kullanılan ölçü, çizim ve teknik resim aletleri

  

87424   (874.22; 874.23) deki aletler için aksam/parça/aksesuar

  

87425   Diğer ölçme, kontrol aletlerinin aksam-parçaları

  

87426   874.25'in aksam ve parçaları



  

8743     Sıvıların ve gazların akışını, basıncını, seviyesini ölçen, kontrol eden aletler

  

87431   Sıvıların akış ve düzeylerini ölçen alet ve cihazlar

  

87435   Sıvıların veya gazların basıncını ölçen/kontrol eden cihazlar

  

87437   Sıvı veya gazlar için diğer ölçü aletleri

  

87439   Sıvı veya gaz ölçü aletlerinin aksam ve parçaları

  

8744     Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus cihazlar

  

87441   Gaz veya duman analiz cihazları

  

87442   Kromatograf ve elektroforez cihazları

  

87443   Spektometer, spektrofotometer ve spektograf cihazları

  

87444   Exposure ölçü aletleri

  

87445   Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır)

  

87446   Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus diğer cihazlar

  

87449   Fiziksel, kimyasal tahlillere mahsus cihazların aksam ve parçaları

  

8745     Diğer ölçü, kontrol ve bilimsel cihazlar

  

87451   Hassas teraziler ve aksam/parça/aksesuarı- hassasiyet =<5 santigram

  

87452   Eğitim, sergiler için, gösteri amaçlı alet, cihaz-modeller

  

87453   Maddelerin özelliklerini (sertlik, dayanıklılık vb) ölçen cihazlar

  

87454   874.53 başlığındaki makinalar için aksam ve parçalar

  

87455   Hidrometre, termometre, pirometre, barometre, higrometre, psikrometre vs.

  

87456   Yoğunluk, sıcaklık, rutubet, basınç, vb ölçen aletlerin parçaları

  



8746     Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazlar ile bunların aksam, parça ve aksesuarı

  

87461   Termostatlar

  

87463   Manostatlar (basınç kontrol cihazları)

  

87465   Diğer otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazlar

  

87469   Diğer alet-cihazların aksam, parça-aksesuarları

  

8747     Osiloskop, spektrum analiz cihazları; x, alfa, beta, gama ışınları, radyasyon ölçü alet ve cihazları

  

87471   İyonize radyasyon ölçü ve tetkik cihazları

  

87473   Osiloskop ve osilograf

  

87475   Gerilim, akım, direnç, güç ölçmeye, muayene etmeye mahsus alet ve cihazlar

  

87477   Telekominikasyon ölçü, kontrol cihazları-hipsometre, sofometre

  

87478   Diğer aletler ve cihazlar, elektriğin miktarını/niceliğini ölçme veya kontrol için olanlar

  

87479   Diğer aletlerin, elektriğin miktarını/niceliğini ölçme,kontrol eden cihazların aksam ve parçaları

  

8749     Diğer makinaların aksam ve parçaları

  

88         Fotograf, sinemacılıkta kullanılan alet ve cihazlar ile optik eşya vb.

  

881       Sinema ve fotoğrafçılıkla ilgili aletler

  

8811     Fotoğrafik makina ve cihazları; flaş cihazı, lambası

  

88111   Fotoğrafik kameraları

  

88112   Flaş ışığı meydana getiren tertibat

  

88113   Fotoğrafi için flaşlar vb.

  

88114   Fotoğrafi kameralarının aksam ve parçaları

  

88115   Flaşlara ilişkin aksam ve parçalar



  

8812     Sinematografik kameralar, projektörleri ve bunların aksam ve parçaları

  

88121   Sinematografik kameralar

  

88122   Sinematografik projektörler

  

88123   Sinematografik kameraların aksam ve parçaları (821.21 için)

  

88124   Sinematografik projektörlerin aksam ve parçaları

  

8813     Sinematografik ve fotoğrafik diğer alet ve cihazlar

  

88131   Mikrofilm, mikrofiş/diğer mikroform okuyucular

  

88132   Başka yerde sınıflandırılmamış görüntü projektörleri

  

88133   Sabit görüntü projektörleri, fotograf büyültme/küçültme cihaz. aksam/parça

  

88134   Sinema ve fotoğraf filmi-kağıtlarını otomatik tab eden cihaz-projeksiyon perdeleri

  

88135   Başka yerde sınıflandırılmamış, cihazlar ve ekipmanlar, fotoğraf laboratuvarları ; negatoscopes;

projeksiyon ekranları

  

88136   Parçalar ve aksesuarlar, 881.35 başlığının cihazları ve malzemeleri için

  

882       Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, kimyasal müstahzarlar ve kağıt, karton vs.

  

8821     Fotoğrafik kullanmak için kimyasal koruyucular (vernikler, tutkallar, yapışkanlar vb hariç);

perakende satış için

  

8822     Hassas, boş levha ve filmler -fotoğrafçılıkta kullanılan

  

8823     Rulo halinde hassas fotoğraf filmleri (kağıt ve diğer)

  

8824     Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas boş kağıt vb

  

8825     Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt vb-dolu, banyosuz

  

8826     Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu, banyolu)

  



883       Sinemacılıkta kullanılan filmler

  

8831     Eni >= 35 mm sinema filmi-dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli

  

8839     Diğer sinema filmleri-dolu, banyolu, ses izli; yalnız ses izli

  

884       Optik cihazlar ile aksam ve parçaları

  

8841     Optik mamuller (lif, demet, kablo, polarözan eşya, lens, gözlük)

  

88411   Kontakt lensler

  

88415   Camdan gözlük camları

  

88417   Diğer maddelerden gözlük camları

  

88419   Optik lif ve optik lif demetleri/kabloları, yaprak veya levha halinde ploarizan maddeler

  

8842     Gözlük ve gözlük çerçeveleri

  

88421   Gözlük çerçeveleri ve güneş Gözlüğü, koruyucu gözlük

  

88422   Gözlükler için aksam ve parçalar

  

88423   Gözlük, koruyucu, düzeltici

  

8843     Lensler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elementler

  

88431   Kamera, projektör, fotoğraf küçülten/büyüten cihazlar için objektif lensler

  

88432   Diğer objektif lensler

  

88433   Lens, prizma, ayna ve diğer optik aletler için filtreler

  

88439   Monte edilmiş diğer optik cihazlar

  

885       Saatler

  

8853     Kol saatleri, cep saatleri vb (kronomome dahil)kıymetli-kaplı

  

88531   Elektrikli kol saatleri



  

88532   Diğer kol saatleri

  

88539   Cep saatleri ve diğer saatler

  

8854     Kol saatleri, cep saatleri vb. (kronometreler dahil) (885.3 dışındakiler)

  

88541   Elektrikli kol saatleri (885.3 dışındakiler)

  

88542   Diğer kol saatleri (885.3 dışındakiler)

  

88549   Cep saatleri ve diğer saatler (885.3 dışındakiler)

  

8855     Hareket ölçen saatler

  

88551   Hareket ölçen elektrikli saatler

  

88552   Hareket ölçen elektriksiz saatler

  

8857     Diğer saatler

  

88571   Araç, uçak, vb. İçin panel saatler

  

88572   Hareket ölçen elektrikli saatler (885.71'deki saatler hariç)

  

88573   Hareket ölçen elektriksiz saatler (885.71'deki saatler hariç)

  

88574   Pil/akü ile çalışan çalar saatler

  

88575   Diğer çalar saatler

  

88576   Pil/akü ile çalışan duvar saatleri

  

88577   Diğer duvar saatleri

  

88578   Elektrikli diğer saatler

  

88579   Başka yerde sınıflandırılmamış saatler

  

8859     Saatlerin her türlü aksam, parçaları

  



88591   Cep, kol saatleri muhafazaları, bunların aksam-parçaları

  

88592   Metalden saat kayışları, zincirleri ve bunların aksamı

  

88593   Metal dışı maddelerden saat kayışları, zincirleri ve bunların aksamı

  

88594   Bir zamanı kaydeden, belirli bir zaman aralığını ölçen saatler

  

88595   Kontrol cihazları, eşzaman motorlu zaman sayaçları

  

88596   Masa ve duvar saati makinaları

  

88597   Masa ve duvar saati zarfları ve zarf parçaları

  

88598   Komple saat makinaları (monte edilmemiş, kısmen monte edilmiş)

  

88599   Diğer saat aksam-parçaları

  

89         Başka yerde belirtilmeyen çeşitli mamül eşyalar

  

891       Ateşli harp silahları ve malzemeleri

  

8911     Harp silahları, tanklar, revolver, tabanca, kesici, dürtücü silahlar

  

89111   Tanklar, silahla donatılmış savaş araçları

  

89112   Harp silahları (revolver, tabanca ve 9307"da ki silahlarlar hariç)

  

89113   Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam-parçaları

  

89114   Revolverler ve tabancalar

  

8912     Bombalar, torpil, mayın, mermi vb harp mühimmatı, aksamı, parçası

  

89121   Av tüfeği için fişekler

  

89122   Silahlar için fişekler

  

89123   Havalı silah kurşunları, mermi, kovan vb

  

89124   Diğer fişekler ve aksamı



  

89129   Savaş için cephane ve bunların aksamı

  

8913     Askeri olmayan silahlar

  

89131   Diğer ateşli silahlar

  

89139   Revolverler ve tabancaların

  

8919     Ateşli silahların aksam-parçaları, teferruatı (891.12, 891.14 ve 891.3 için)

  

89191   Revolverler ve tabancaların aksam-parçaları

  

89193   891.31'de ki silahların namluları

  

89195   Silahlara ait diğer aksam-parçalar (891.31 için)

  

89199   891.12 ve 891.39 başlıklarındaki silahların diğer aksam ve parçaları

  

892       Basılmış yayınlar

  

8921     Kitap, broşür, risale vb.matbuat ile çocuklar için resimli albüm ve kitaplar

  

89212   Çocuklar için resimler, çizim veya boyama kitapları

  

89213   Kitap halinde haritalar

  

89214   Haritalar ve hidrografik veya benzer haritalar (kitap halinde olmayan)

  

89215   Kitap, broşür, risale vb matbua ayrı ayrı sayfalar halinde matbua

  

89216   Sözlükler, ansiklopediler

  

89219   Diğer kitaplar, diğer broşürler ve diğer basılı yayınlar

  

8922     Gazete ve periyodik yayınlar

  

89221   Gazete ve periyodik yayınlar (haftada en az dört defa basılan)

  

89229   DiğerGazete ve periyodik yayınlar

  



8924     Basılı/resimli kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler vb. ile çıkartmalar

  

89241   Çıkartmalar ve yapıştırmalar

  

89242   Basılı/resimli kartpostallar, tebrik kartları, davetiyeler vb

  

8928     Diğer basılmış yayınlar

  

89281   Kağıtlar

  

89282   Planlar, mühendislik, mimarlık, endüstriyel veya ticari her türlü çizimler

  

89283   Posta, damga pulları vb pullar-Tedavülde bulunan iptal edilmemiş, kullanılmamış

  

89284   Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil)

  

89285   Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli/ciltli olsun olmasın)

  

89286   Ticari reklam yayınları, kataloglar

  

89287   Resimler, gravürler-fotoğraflar

  

89289   Diğer basılı eşya

  

893       Plastikten mamul esya

  

8931     Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

  

89311   Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi (çuval, çanta)

  

89319   Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi (tıpa, kapak, vs.)

  

8932     Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları

  

89321   Plastikten banyo, tuvalet ve inşaat malzemeleri

  

89329   Plastikten diğer inşaat malzemesi

  

8933     Plastikten yer kaplamaları (duvar ve tavan kaplamaları dahil), ev için eşyalar, tuvalet eşyası

  

89331   Plastikten yer kaplamaları (duvar ve tavan kaplamaları dahil)



  

89332   Plastikten ev için eşyalar, tuvalet eşyası

  

8939     Plastikten diğer eşyalar

  

89394   Plastikten büro ve okul gereçleri

  

89395   Plastikten mobilya vb için gereçler

  

89399   Plastikten diğer eşyalar

  

894       Çocuk arabaları, oyuncaklar, spor malzemeleri

  

8941     Çocuk arabaları, pusetler vb arabalar, bunların aksam-parçaları

  

8942     Çocuklar için oyuncaklar

  

89421   Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, tekerlekli modeller (ölçüsünden küçültülmüş)

  

89422   Yapma bebekler, kıyafetleri olsun olmasın

  

89423   Yapma bebekler için aksam, parça ve aksesuar

  

89424   Çocuklar için inşaat setleri ve oyuncakları

  

89425   Hayvan tasvir eden oyuncaklar

  

89426   Oyuncak müzik aletleri ve aksesuarı

  

89427   Yap-boz (puzzles)

  

89429   Başka yerde tanımlanmamış oyuncaklar

  

8943     Eğlence merkezleri için oyun eşyası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar

  

89431   Bilardo masaları (ayaklı veya ayaksız)

  

89433   Her çeşit bilardo eşyası ve aksesuarı:

  

89435   Madeni para, banknot, banka kartları,jeton veya benzeri ödeme araçları ile çalışan diğer oyunlar

  



89437   Oyun kağıtları

  

89439   Eğlence merkezleri için diğer oyun eşyasıları

  

8944     Bayram, karnaval ve diğer eğlenceler için eşya

  

89441   Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

  

89445   Noel eğlenceleri için diğer eşya

  

89449   Bayram, karnaval, diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil)

  

8946     Atlı karınca, salıncak, atış standları, diğ.fuar ve panayır için eşya, sirkler vb

  

8947     Spor malzemeleri

  

89471   Her türlü balıkçılık malzemeleri

  

89472   Buz patenleri-tekerlekli patenler (patenli ayakkabılar dahil)

  

89473   Kar kayakları ve kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler

  

89474   Sörf, su kayağı, su sporları malzemesi

  

89475   Golf oyunları için malzeme

  

89476   Tenis, badminton vb. Oyunlar için raketler

  

89477   özellikle spor için hazırlanmış eldivenler

  

89478   Kültür-fizik, jimnastik/atletizm eşya ve malzemesi

  

89479   Diğer spor malzemeleri

  

895       Büro eşyası, kırtasiye malzemeleri

  

8951     Adi metalden büro ve kırtasiye malzemesi

  

89511   Adi metalden (dosya, klasör, cilt)için mekanizmalar, zımba teli

  

89512   Bilya, keçe, gözenek, mürekkep, dolma kurşun kalemler ve yedek aksamı



  

8952     Kalemler

  

89521   Yazı kalemi uçları ve damakları

  

89522   Yazı kalemi uçları ve damakları

  

89523   Kurşun kalemler, renkli kalemler, kurşun kalem içleri, tebeşir

  

8959     Büro ve kırtasiye için diğer malzemeler

  

89591   Hertürlü mürekkep, yazı-çizim tahtası, mühür, kaşe, şerit ve ıstampalar

  

89592   Yazı yazma tahtası

  

89593   Elle kullanılan tarih damgası, kaşe, numaratör, pul damgası vb. eşya

  

89594   Yazı makinası şeritleri

  

896       Sanat ve kolleksiyon eşyası, antika esya

  

8961     Tamamen elle yapılmış tablo/resim ve kolajlar, vb. dekoratif panolar

  

89611   Tamamen elle yapılmış kolajlar ve dekoratif panolar

  

89612   Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar

  

8962     Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar

  

8963     Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

  

8964     Tedavülde bulunmayan posta, damga, harç pulları, posta pulu vb.

  

8965     Zooloji, botanik vb.ait/tarihi, arkeolojik vb.değeri bulunan koleksiyon ve örn.

  

8966     Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

  

897       Kıymetli, yarı kıymetli, kaplama metallerlerden kuyumcu ver mücevherci eşyası

  

8972     Taklit mücevherci eşyası

  



89721   Taklit mücevherci eşyası (kıymetli metallerle kaplı olsun/olmasın)

  

89729   Diğer taklit mücevherci eşyası

  

8973     Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerden mücevher

  

89731   Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası

  

89732   Gümüşten, diğer kıymetli metal-kaplama ve kıymetli metallerle kaplama adi metallerden

mücevherci eşyası ve aksamı

  

89733   Tabii inci/kültür incilerinden ve tabii/yarı kıymetli (doğal, suni, sentetik) taşlardan eşya

  

8974     Kıymetli metallerden veya kaplamalarından diğer eşya

  

89741   Kıymetli metallerden/kaplamalarından diğer eşya

  

89749   Kıymetli metallerden/kaplamalarından diğer eşya

  

898       Müzik aletleri ve bunların aksam ve parçaları

  

8981     Piyano ve diğer telli müzik aletleri

  

89813   Piyano ve klavyeli çalgılar

  

89815   Diğer telli çalgılar

  

8982     Diğer müzik aletleri (piyano ve telli çalgılar hariç)

  

89821   Akordeonlar ve benzeri aletler, ağız armonikaları

  

89822   Nefesle çalınan diğer Müzik aletleri-klarnet, trompet, gayda vb

  

89823   Nefesli - havalı çalgılar (klarnet, trompet, akordeonlar ve benzeri aletler, ağız armonikaları, vb.)

  

89824   Vurmalı çalgılar

  

89825   Elektrikli çalışan klavyeli müzik aletleri

  

89826   Başka yerde sınıflandırılmayan elektrikli müzik enstrumanları

  



89829   Müzik kutuları, orkestriyonları, laternalar, düdükler vb.

  

8984     Manyetik bantlar

  

89841   Manyetik bantlar boş, 4 mm.<en<6, 5 mm.

  

89843   Manyetik bantlar boş, 6, 5 mm.<en<13 mm.

  

89845   Manyetik diskler:boş

  

8985     Manyetik diskler ve ses vb. kaydına mahsus diğer araçlar

  

89851   Magnetik diskler

  

89859   Boş diğer depolama malzemeleri

  

8986     Manyetik bantlar, dolu:

  

89861   Manyetik bantlar dolu, en<= 4 mm

  

89865   Manyetik bantlar dolu, 4 mm.<en<=6, 5 mm.

  

89867   Manyetik bantlar dolu, en>6, 5 mm.

  

8987     Kaydedilmiş medya (ses vb.) (magnetik teypler hariç)

  

89871   Gramafonlar

  

89879   Başka yerde tanımlanmamış kayıtlı medya

  

8989     Müzik aletlerine ait aksam, parça, aksesuar ve mekanizmalar

  

899       Başka yerde belirtilmemiş çeşitli işlenmiş eşyalar

  

8991     İşlenmiş, oyularak, veya döküm yoluyla işlenmiş gereçler

  

89911   İşlenmiş fildişi, kemik boynuz, mercan, sedef vs. ile doğal mum, stearin, parafin.

  

89919   Sebze veya mineral maddelerin işlenmesi ile elde edilen ürünler

  

8992     Yapma çiçek, yapraklı dal, meyveler-mamulleri



  

89921   Plastikten yapma çiçek, yapraklı dal, meyvalar ve bunların aksamı

  

89929   Diğer maddelerden yapma çiçek, yapraklı dal, meyvalar ve bunarın aksamı

  

8993     Işık temini için kullanılan mumlar ve benzerleri

  

89931   Mumlar ve benzerleri

  

89932   Kibritler

  

89933   Çakmak ve ateşleyiciler

  

89934   Çakmaklarda vb aletlerde kullanılan akaryakıtlar kap hacmi =< 300cm.3

  

89935   Çakmak ve ateşleyiciler aksam-parçalar

  

89936   Pipo için kabaca yontulmuş odun ve kökler

  

89937   Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, bunların aksamı/parçaları

  

89939   Diğer ateş alıcı maddeler (katı veya yarı katı)

  

8994     Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ile bunların aksamı, süsü, teferruatı

  

89941   Şemsiyeler

  

89942   Baston, kamçı, kırbaç, vb.

  

89949   899.41 ve 899.42 için aksam ve parçalar

  

8996     Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar, işitme cihazı vb

  

89961   İşitme cihazları

  

89963   Ortopedik veya kırık aletleri

  

89965   Suni dişler ve diş yerine kullanılan diğer malzeme

  

89966   Vücut için diğer suni uzuvlar

  



89967   Kalp atışını düzenleyen cihazlar

  

89969   Vücuda monte edilen, giyme veya taşıma yolu ile kullanılan cihazlar

  

8997     Örğü, süpürge, fırça vs.

  

89971   Sepetçi ve hasırcı eşyası

  

89972   Süpürgeler, fırçalar, yer süpürgeleri, paspas, toz süpürgesi vb.

  

89973   Örülmeye elverişli maddelerden örgüler

  

89974   Bitkisel maddelerden hasırlar, paspas-paravanalar

  

89979   Örülebilir ürünler, ve bunlardan örülmüş eşya

  

8998     El kalburları, başka yerde belirtilmeyen kuaför ve terzicilikte kullanılan teferruat vb el aletleri

  

89981   El kalburları, elekleri

  

89982   Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponponlar

  

89983   Düğme, çıtçıt, düğme taslakları ve aksamı

  

89984   Düğme formları ve Düğmelerin diğer aksamı; Düğme taslakları

  

89985   Kayarak işleyen fermuarlar-dişleri adi metallerden olanlar

  

89986   Fermuarların aksamı

  

89987   Koku veren spreyler, tuvalet spreyleri, bunların muhafaza-başları

  

89988   Mankenler vb. vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablalar

  

89989   Saç ve süs tarakları, toka, kıskaç, bigudi vb, bunların aksamı

  

8999     Başka yerde belirtilmeyen diğer eşyalar

  

89991   Bağırsak, kursak, mesane, veterden mamul eşya

  

89992   Kuşların tüylü kısımları, kalın/ince tüyler ve bunlardan mamul eşya



  

89994   Kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel insan saçları ve diğer insan saçı

  

89995   İnsan saçından, hayvan kılı ve dokuma maddelerİnden eşya

  

89996   Paraşütler, rotoşütler, bunların aksam-parçaları

  

89997   İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar

  

9           SITC'da sınıflandırılmamış eşyalar (tedavilde olmayan, paralar, parasal tabanlı altınlar)

  

91         Posta paketlemeleri, çeşitlerine göre sınıflandırılmamış mallar

  

911       Posta paketlemeleri, çeşitlerine göre sınıflandırılmamış mallar

  

9110     Posta paketlemeleri, çeşitlerine göre sınıflandırılmamış mallar

  

93         Özel işlemler ve mallar, çeşitlerine göre sınıflandırılmamış mallar

  

931       Özel işlemler ve mallar, çeşitlerine göre sınıflandırılmamış mallar

  

9310     Özel işlemler ve mallar, çeşitlerine göre sınıflandırılmamış mallar

  

96         Tedavülde olmayan metal paralar (altın olanlar hariç)

  

961       Tedavülde olmayan metal paralar (altın olanlar hariç)

  

9610     Tedavülde olmayan metal paralar (altın olanlar hariç)

  

97         Altın,parasal olmayan (altın madeni ve konsantreleri hariç)

  

971       Altın,parasal olmayan (altın madeni ve konsantreleri hariç)

  

9710     Altın,parasal olmayan (altın madeni ve konsantreleri hariç)

  

97101   Altın (Para yerine kullanılmayanlar)

  

97102   Altın kaplamalı gümüşler ve adi metaller (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

  

97103   Altından döküntü, artık ve hurdalar (Altın kaplamalı metaller dahil)

  


