
0             Gıda ve canlı hayvanlar

  

00.         Canlı hayvanlar, bölüm 03 altında yer alan hayvanlar hariç

  

001.       Canlı hayvanlar, bölüm 03 altında yer alan hayvanlar hariç

  

001.1     Büyükbaş hayvanlar, canlı

  

001.11   Büyükbaş hayvanlar, safkan damızlık

  

001.19   Büyükbaş hayvanlar, safkan damızlık olanlar hariç

  

001.2     Koyun ve keçi, canlı

  

001.21   Koyun, canlı

  

001.22   Keçi, canlı

  

001.3     Domuz, canlı

  

001.31   Domuz, safkan damızlık

  

001.39   Domuz, safkan damızlık olanlar hariç

  

001.4     Kümes hayvanları (tavuk, ördek, kaz, hindi ve beç tavukları vb.), canlı

  

001.41   Kümes hayvanları (tavuk, ördek, kaz, hindi ve beç tavukları vb.), ağırlığı <= 185 gr., canlı

  

001.49   Kümes hayvanları, diğer

  

001.5     At, eşek, katır ve bardolar, canlı

  

001.50   At, eşek, katır ve bardolar, canlı

  

001.9     Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar, canlı

  

001.90   Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanlar, canlı

  

01.         Et ve et müstahzarları

  

011.       Büyükbaş hayvan etleri, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş



  

011.1     Büyükbaş hayvan etleri, taze veya soğutulmuş

  

011.11   Büyükbaş hayvan etleri, taze veya soğutulmuş, kemikli

  

011.12   Büyükbaş hayvan etleri, taze veya soğutulmuş, kemiksiz

  

011.2     Büyükbaş hayvanların etleri, dondurulmuş

  

011.21   Büyükbaş hayvan etleri, dondurulmuş, kemikli

  

011.22   Büyükbaş hayvan etleri, dondurulmuş, kemiksiz

  

012.       Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (insan tüketimine uygun

olmayan et ve sakatatlar hariç)

  

012.1     Koyun veya keçi eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

012.11   Koyun eti, taze veya soğutulmuş

  

012.12   Koyun eti, dondurulmuş

  

012.13   Keçi eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

012.2     Domuz eti, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

012.21   Domuz eti, taze veya soğutulmuş

  

012.22   Domuz eti, dondurulmuş

  

012.3     Kümes hayvanlarının (001.4 alt grubunda yer alan) etleri ve yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş

veya dondurulmuş

  

012.31   Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmamış), taze veya soğutulmuş

  

012.32   Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmamış), dondurulmuş

  

012.33   Kaz veya ördeklerin yağlı karaciğerleri, taze veya soğutulmuş

  

012.34   Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmış) ve diğer sakatatları, taze veya soğutulmuş

  



012.35   Kümes hayvanlarının etleri (parçalara ayrılmış) ve diğer sakatatları, dondurulmuş

  

012.4     At, eşek, katır veya bardoların etleri, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

012.40   At, eşek, katır veya bardoların etleri, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

012.5     Büyükbaş hayvanların, domuzların, koyunların, keçilerin, atların, eşeklerin, katırların veya

bardoların yenilebilir sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

012.51   Büyükbaş hayvan sakatatları, yenilebilir, taze veya soğutulmuş

  

012.52   Büyükbaş hayvan sakatatları, yenilebilir, dondurulmuş

  

012.53   Domuz sakatatları, yenilebilir, taze veya soğutulmuş

  

012.54   Domuz sakatatları, yenilebilir, dondurulmuş

  

012.55   Koyunların, keçilerin, atların, eşeklerin, katırların veya bardoların yenilebilir sakatatları, taze veya

soğutulmuş

  

012.56   Koyunların, keçilerin, atların, eşeklerin, katırların veya bardoların yenilebilir sakatatları,

dondurulmuş

  

012.9     Başka yerde sınıflandırılmamış etler ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

012.91   Tavşanların veya yaban tavşanlarının etleri ve yenilebilir sakatatları

  

012.93   Salyangozlar, deniz salyangozları hariç

  

012.99   Diğer et ve yenilebilir sakatatlar, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş

  

016.       Et ve yenilebilir sakatatlar, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş; yenilebilir

un ve kaba unlar, etten veya sakatattan

  

016.1     Domuz pastırması, domuz jambonu ve diğer tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş domuz etleri

  

016.11   Domuzun budu, kolu ve bunların parçaları (kemikli), tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

  

016.12   Domuzun karın kısmı ve buradan elde edilen parçaları, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

  

016.19   Domuzun diğer kısımlarından etler, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş



  

016.8     Et ve yenilebilir sakatatlar (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) (domuz

etleri hariç); yenilebilir un ve kaba unlar, etten veya sakatattan

  

016.81   Büyükbaş hayvan etleri, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

  

016.89   Büyükbaş hayvanların sakatatları ile maymunların, deniz memelilerinin, sürüngenlerin ve

diğerlerinin yenilebilir etleri ve sakatatları (etten veya sakatattan yenilebilir un ve kaba unlar dahil),

tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş

  

017.       Başka yerde sınıflandırılmamış et ve yenilebilir sakatatlar, hazırlanmış veya korunmuş

  

017.1     Etlerin, balıkların veya kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ekstreleri ve

suları

  

017.10   Etlerin, balıkların veya kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ekstreleri ve

suları

  

017.2     Sosis ve benzeri ürünler, etten, sakatattan veya kandan mamul; bu ürünlere dayalı gıda

müstahzarları

  

017.20   Sosis ve benzeri ürünler, etten, sakatattan veya kandan mamul; bu ürünlere dayalı gıda

müstahzarları

  

017.3     Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanların karaciğerleri, hazırlanmış veya korunmuş

  

017.30   Başka yerde sınıflandırılmamış hayvanların karaciğerleri, hazırlanmış veya korunmuş

  

017.4     Başka yerde sınıflandırılmamış kümes hayvanlarının (001.4 alt grubunda yer alan) etleri ve

yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

  

017.40   Başka yerde sınıflandırılmamış kümes hayvanlarının (001.4 alt grubunda yer alan) etleri ve

yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış veya korunmuş

  

017.5     Başka yerde sınıflandırılmamış domuz etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış

veya korunmuş

  

017.50   Başka yerde sınıflandırılmamış domuz etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer hariç), hazırlanmış

veya korunmuş

  

017.6     Başka yerde sınıflandırılmamış büyükbaş hayvanların etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer

hariç), hazırlanmış veya korunmuş



  

017.60   Başka yerde sınıflandırılmamış büyükbaş hayvanların etleri ve yenilebilir sakatatları (karaciğer

hariç), hazırlanmış veya korunmuş

  

017.9     Diğer et veya sakatatlar, hazırlanmış veya korunmuş (herhangi bir hayvanın kanından müstahzarlar

dahil)

  

017.90   Diğer et veya sakatatlar, hazırlanmış veya korunmuş (herhangi bir hayvanın kanından müstahzarlar

dahil)

  

02.         Süt ürünleri ve kuş yumurtaları

  

022.       Süt, krema ve süt ürünleri (yağ veya peynir hariç)

  

022.1     Süt (yağı alınmış süt dahil) ve krema, konsantre edilmemiş veya tatlandırılmamış

  

022.11   Süt, ağırlığına göre yağ içeriği <= %  1 olan

  

022.12   Süt ve krema, ağırlığına göre %  1 > yağ içeriği <= %  6'ya eşit veya az olanlar

  

022.13   Krema, ağırlığına göre yağ içeriği > %  6 olanlar

  

022.2     Süt ve krema, konsantre edilmiş veya tatlandırılmış

  

022.21   Süt (katı formda), ağırlığına göre yağ içeriği <= %  1.5 olan

  

022.22   Süt ve krema (katı formda), ağırlığına göre yağ içeriği > %  1.5 olanlar

  

022.23   Süt ve krema (katı formda olmayan), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler

  

022.24   Süt ve krema (katı formda olmayan), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler

  

022.3     Yoğurt, yayıkaltı süt ve kestirilmiş, fermante edilmiş veya ekşitilmiş süt ve krema; dondurma

  

022.31   Yoğurt, (konsantre olsun veya olmasın), ilave şeker, diğer tatlandırıcı maddeler, çeşni,  ilave

meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), kakao vb. içersin veya içermesin

  

022.32   Yayık altı süt, kestirilmiş süt ve krema, kefir ve diğer fermante edilmiş ya da ekşitilmiş süt veya

krema, (konsantre olsun veya olmasın), ilave şeker, diğer tatlandırıcı maddeler, çeşni,  ilave meyve, sert

kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), kakao vb. içersin veya içermesin

  



022.33   Dondurma ve yenilebilir diğer buzlar, kakao içesin veya içermesin

  

022.4     Peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu); başka yerde sınıflandırılmamış doğal süt bileşenlerinden

oluşan ürünler

  

022.41   Peynir altı suyu ve tadil edilmiş (değiştirilmiş) peynir altı suyu, (konsantre olsun veya olmasın),

ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin

  

022.49   Başka yerde sınıflandırılmamış doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler

  

023.       Tereyağı ile diğer katı ve sıvı yağlar (sütten üretilen)

  

023.0     Tereyağı ile diğer katı ve sıvı yağlar (sütten üretilen); sürülebilir olanlar

  

023.00   Tereyağı ile diğer katı ve sıvı yağlar (sütten üretilen); sürülebilir olanlar

  

024.       Peynir ve lor

  

024.1     Peynir, her çeşidi, rendelenmiş veya toz haline getirilmiş

  

024.10   Peynir, her çeşidi, rendelenmiş veya toz haline getirilmiş

  

024.2     Peynir, işlem görmüş (eritme vb.), rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş

  

024.20   Peynir, işlem görmüş (eritme vb.), rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş

  

024.3     Mavi damarlı peynirler ve rokfor peyniri yapımında kullanılan küf ile üretilen damarları içeren

diğer peynirler

  

024.30   Mavi damarlı peynirler ve rokfor peyniri yapımında kullanılan küf ile üretilen damarları içeren

diğer peynirler

  

024.9     Diğer peynirler; lor

  

024.91   Peynir, taze (dinlendirilmemiş veya kestirilmemiş), peynir altı suyu peynirleri ve lor dahil

  

024.99   Diğer peynirler

  

025.       Yumurta ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş veya başka şekilde korunmuş), tatlandırılmış veya

tatlandırılmamış; yumurta akı (albümin)

  



025.1     Yumurtalar (kabuklu), taze, korunmuş veya pişirilmiş, kuş ve kümes hayvanlarının

  

025.10   Yumurtalar (kabuklu), taze, korunmuş veya pişirilmiş, kuş ve kümes hayvanlarının

  

025.2     Yumurtalar (kabuksuz) ve yumurta sarıları, kuş ve kümes hayvanlarının

  

025.21   Yumurtalar (kabuksuz) ve yumurta sarıları, kurutulmuş, kuş ve kümes hayvanlarının

  

025.22   Yumurtalar (kabuksuz) ve yumurta sarıları, kuş ve kümes hayvanlarının kurutulmuşlar hariç,

  

025.3     Yumurta akı (albümin)

  

025.30   Yumurta akı (albümin)

  

03.         Balıklar (deniz memelileri hariç), kabuklular, yumuşakçalar ve su omurgasızları ile bunların

müstahzarları

  

034.       Balık, taze (canlı veya avlanmış), soğutulmuş veya dondurulmuş

  

034.1     Balık, taze (canlı veya avlanmış) veya soğutulmuş (filetosu çıkarılmış ve kıyılmış balıklar hariç)

  

034.11   Balık, canlı

  

034.12   Alabalıkgiller, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.13   Yassı balıklar, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.14   Ton balığı, orkinos veya torik (palamut), taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.15   Ringa, sardalya, yuvarlak sardalya, çaça vb. balıklar, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları

hariç)

  

034.16   Morina balıkları, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.17   Uskumru balığı, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.18   Diğer balıklar, taze veya soğutulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.19   Balık ciğeri ve yumurtası, taze veya soğutulmuş

  

034.2     Balık, dondurulmuş (filetosu çıkarılmış ve kıyılmış balıklar hariç)



  

034.21   Alabalıkgiller, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.22   Yassı balıklar, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.23   Ton balığı, orkinos veya torik (palamut), dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.24   Ringa, sardalya, çaça vb. balıklar, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.25   Morina balıkları, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.26   Uskumru balığı, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.27   Berlam balıkları, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.28   Diğer balıklar, dondurulmuş (ciğerleri ve yumurtaları hariç)

  

034.29   Balık ciğeri ve yumurtası, dondurulmuş

  

034.4     Balık filetosu, dondurulmuş

  

034.40   Balık filetosu, dondurulmuş

  

034.5     Balık filetosu (taze veya soğutulmuş) ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun veya olmasın) taze,

soğutulmuş veya dondurulmuş

  

034.51   Balık filetosu ve diğer balık etleri, taze veya soğutulmuş

  

034.55   Balık etleri (filetolar hariç), dondurulmuş

  

035.       Balık, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; tütsülenmiş (tütsüleme işlemleri sırasında veya

öncesinde pişirilmiş olsun veya olmasın); insan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri

  

035.1     Balık, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş (tütsülenmiş olanlar hariç)

  

035.11   Morina balıkları (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (fileto olanlar hariç),

kurutulmuş, tuzlansın veya tuzlanmasın

  

035.12   Balık filetoları, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

035.13   Başka yerde sınıflandırılmamış balıklar, kurutulmuş, tuzlansın veya tuzlanmasın



  

035.2     Balıklar, tuzlanmış ve salamura edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

  

035.21   Morina balıkları (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), tuzlanmış ve salamura

edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

  

035.22   Hamsi balıkları, tuzlanmış ve salamura edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

  

035.29   Diğer balıklar, tuzlanmış ve salamura edilmiş (kurutulmuş ve tütsülenmiş olanlar hariç)

  

035.3     Balıklar (filetolar dahil), tütsülenmiş (tütsüleme işlemleri sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun

veya olmasın)

  

035.30   Balıklar (filetolar dahil), tütsülenmiş (tütsüleme işlemleri sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun

veya olmasın)

  

035.4     Balık ciğeri ve yumurtası, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

035.40   Balık ciğeri ve yumurtası, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş

  

035.5     İnsan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri

  

035.50   İnsan tüketimine uygun balık unları, kaba unları ve peletleri

  

036.       Kabuklular, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları (kabuklu olsun veya olmasın), taze (canlı

veya avlanmış), soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş; kabuklular

(kabuklu), buharda veya suda kaynatarak pişirilmiş, (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya

salamura edilmiş olsun veya olmasın); kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının insan

tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri

  

036.1     Kabuklular, dondurulmuş

  

036.11   Karidesler, dondurulmuş

  

036.19   Diğer kabuklular, dondurulmuş, diğer kabukluların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve

peletleri dahil

  

036.2     Diğer kabuklular, dondurulmamış, diğer kabukluların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve

peletleri dahil

  

036.20   Diğer kabuklular, dondurulmamış, diğer kabukluların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve

peletleri dahil



  

036.3     Yumuşakçalar ve su omurgasızları, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya

salamura edilmiş; su omurgasızlarının (kabuklular hariç) insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve

peletleri

  

036.31   İstiridyeler, canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura yapılmış

  

036.33   Mürekkep balığı, ahtapot ve kalamar, taze veya soğutulmuş

  

036.35   Diğer yumuşakçalar ve su omurgasızları, taze veya soğutulmuş

  

036.37   Mürekkep balığı, ahtapot ve kalamar, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş;

bunların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve peletleri

  

036.39   Diğer yumuşakçalar ve su omurgasızları, taze veya soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş,

tuzlanmış veya salamura edilmiş; su omurgasızlarının (kabuklular hariç) insan tüketimine uygun unları, kaba

unları ve peletleri

  

037.       Başka yerde sınıflandırılmamış balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları,

hazırlanmış veya korunmuş

  

037.1     Başka yerde sınıflandırılmamış balık, hazırlanmış veya korunmuş; havyar ve havyar balık

yumurtasından hazırlanmış havyar ikameleri

  

037.11   Somon, bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış), hazırlanmış veya korunmuş

  

037.12   Ringa, sardalya, yuvarlak sardalya, çaça vb., bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış değil),

hazırlanmış veya korunmuş

  

037.13   Ton balığı, orkinos veya torik (palamut), bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış), hazırlanmış

veya korunmuş

  

037.14   Uskumru, bütün veya parça halde, (fakat kıyılmamış), hazırlanmış veya korunmuş

  

037.15   Diğer balıklar, bütün veya parça halde, fakat kıyılmamış

  

037.16   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer balıklar, hazırlanmış veya korunmuş

  

037.17   Havyar ve havyar balık yumurtasından hazırlanmış havyar ikameleri

  

037.2     Başka yerde sınıflandırılmamış kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, hazırlanmış

veya korunmuş



  

037.21   Başka yerde sınıflandırılmamış kabuklular, hazırlanmış veya korunmuş

  

037.22   Başka yerde sınıflandırılmamış yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları, hazırlanmış veya

korunmuş

  

04.         Tahıl ve tahıl müstahzarları

  

041.       Buğday (kılçıksız buğday dahil) ve meslin (mahlut), beyazlatılmamış

  

041.1     Durum buğdayı, öğütülmemiş

  

041.10   Durum buğdayı, öğütülmemiş

  

041.2     Diğer buğday (kılçıksız buğday dahil) ve meslin (mahlut), öğütülmemiş

  

041.20   Diğer buğday (kılçıksız buğday dahil) ve meslin (mahlut), öğütülmemiş

  

042.       Pirinç

  

042.1     Pirinç, kavuzlu (çeltik)

  

042.10   Pirinç, kavuzlu (çeltik)

  

042.2     Pirinç, kavuzu çıkarılmış fakat daha fazla hazırlanmamış (kargo pirinç veya kahverengi pirinç)

  

042.20   Pirinç, kavuzu çıkarılmış fakat daha fazla hazırlanmamış (kargo pirinç veya kahverengi pirinç)

  

042.3     Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış (parlatılmış, yarı kaynatılmış veya dönüştürülmüş olsun

veya olmasın) (kırılmış pirinç dahil)

  

042.31   Pirinç, kısmen veya tamamen beyazlatılmış (parlatılmış, yarı kaynatılmış veya dönüştürülmüş olsun

veya olmasın) (kırılmış pirinç hariç)

  

042.32   Kırılmış pirinç

  

043.       Arpa, öğütülmemiş

  

043.0     Arpa, öğütülmemiş

  

043.00   Arpa, öğütülmemiş



  

044.       Mısır (tatlı mısır hariç), öğütülmemiş

  

044.1     Mısır, tohumluk

  

044.10   Mısır, tohumluk

  

044.9     Mısır, diğer

  

044.90   Mısır, diğer

  

045.       Tahıl, öğütülmemiş (buğday, pirinç, arpa ve mısır hariç)

  

045.1     Çavdar, öğütülmemiş

  

045.10   Çavdar, öğütülmemiş

  

045.2     Yulaf, öğütülmemiş

  

045.20   Yulaf, öğütülmemiş

  

045.3     Sorgum, tane halde, öğütülmemiş

  

045.30   Sorgum, tane halde, öğütülmemiş

  

045.9     Kara buğday, darı (cin ve kum darı) ve kuş yemi; başka yerde sınıflandırılmamış diğer tahıllar,

öğütülmemiş

  

045.91   Darı (cin ve kum darı), öğütülmemiş

  

045.92   Kara buğday, öğütülmemiş

  

045.93   Kuş yemi, öğütülmemiş

  

045.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tahıllar, öğütülmemiş

  

046.       Buğday unu ve kaba buğday unu ile meslin (mahlut) unu

  

046.1     Buğday ve meslin (mahlut) unu

  

046.10   Buğday ve meslin (mahlut) unu



  

046.2     Dövülmüş kabuksuz buğday ve kaba buğday unu

  

046.20   Dövülmüş kabuksuz buğday ve kaba buğday unu

  

047.       Diğer tahıl unları ve kaba unları

  

047.1     Tahıl unları (buğday veya meslin (mahlut) hariç)

  

047.11   Mısır unu

  

047.19   Diğer tahıl unları

  

047.2     Başka yerde sınıflandırılmamış dövülmüş kabuksuz tahıl, kaba un ve peletleri

  

047.21   Dövülmüş mısır ve kaba mısır unu

  

047.22   Diğer dövülmüş tahıl ve diğer kaba tahıl unları

  

047.23   Diğer tahıl peletleri

  

048.       Tahıl müstahzarları ve meyve veya sebze un ve nişastalarına ait müstahzarlar

  

048.1     Tahıl taneleri, başka bir yerde belirtilmeyen şekillerde işlenmiş veya hazırlanmış (hazır kahvaltılık

yiyecekler dahil)

  

048.11   Hazır yiyecekler, tahılların veya tahıl ürünlerinin kabartılması ya da kavrulması yoluyla elde

edilenler ile kavrulmamış tahıl gevreklerinden, kavrulmamış karışımlarından, kavrulmuş tahıl

gevreklerinden ya da kabartılmış tahıllardan elde edilenler

  

048.12   Tahıllar (mısır hariç), tane formunda, ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış

  

048.13   Diğer tahıl taneleri, ezilmiş veya flokon haline getirilmiş (042.3 alt grubunda yer alan pirinçler

hariç)

  

048.14   Diğer işlenmiş tahıl taneleri, küre, arpa, şerit, dilim veya kabaca öğütülmüş hale getirilmiş (042.3

alt grubunda yer alan pirinçler hariç)

  

048.15   Tahıl embriyoları, bütün, ezilmiş, flokon hale getirilmiş veya öğütülmüş

  

048.2     Malt, kavrulmuş olsun veya olmasın (malt unu dahil)



  

048.20   Malt, kavrulmuş olsun veya olmasın (malt unu dahil)

  

048.3     Makarna, spagetti ve benzeri ürünler, pişirilmemiş, doldurulmamış veya başka şekilde

hazırlanmamış

  

048.30   Makarna, spagetti ve benzeri ürünler, pişirilmemiş, doldurulmamış veya başka şekilde

hazırlanmamış

  

048.4     Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer fırın ürünleri, herhangi bir oranda kakao içersin veya içermesin;

komünyon ekmeği (mayasız ekmek (matsoz)), eczacılık amaçlı kullanımlara uygun boş kapsül, mühürleme

etiketi, pirinç kağıdı (pirinç yufkası) ve benzeri ürünler

  

048.41   Gevrek, peksimet, kızarmış ekmek ve benzeri ürünler

  

048.42   Tatlı bisküvi, gofret ve kağıt helva, zencefilli çörek ve benzeri ürünler

  

048.49   Diğer fırın ürünleri

  

048.5     Fırın ürünlerinin (048.4 alt grubunda yer alanlar) hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

  

048.50   Fırın ürünlerinin (048.4 alt grubunda yer alanlar) hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar

  

05.         Sebze ve meyveler

  

054.       Sebzeler, taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya basitçe korunmuş (kuru baklagil sebzeler dahil);

başka yerde sınıflandırılmamış kök, yumru ve diğer yenilebilir sebzeler, taze veya kurutulmuş

  

054.1     Patates, taze veya soğutulmuş (tatlı patates hariç)

  

054.10   Patates, taze veya soğutulmuş (tatlı patates hariç)

  

054.2     Baklagil sebzeler, kurutulmuş, kabuksuz, zarı soyulmuş ya da yarılmış olsun veya olmasın,

  

054.21   Bezelye

  

054.22   Nohut

  

054.23   Fasulye (bakla hariç)

  

054.24   Mercimek



  

054.25   Bakla

  

054.29   Diğer sebzeler

  

054.4     Domates, taze veya soğutulmuş

  

054.40   Domates, taze veya soğutulmuş

  

054.5     Diğer taze veya soğutulmuş sebzeler

  

054.51   Soğan ve arpacık soğanı, taze veya soğutulmuş

  

054.52   Sarımsak, pırasa ve diğer soğanımsı ve kokulu sebzeler, taze veya soğutulmuş

  

054.53   Lahana ve diğer yenilebilir turpgiller (hardal, karnabahar vb.), taze veya soğutulmuş

  

054.54   Marul ve hindiba (radika dahil), taze veya soğutulmuş

  

054.55   Havuç, şalgam, salatalık pancar, teke sakalı, kereviz, turp ve benzeri yenilebilir kökler, taze veya

soğutulmuş

  

054.56   Hıyar (salatalık) ve kornişon, taze veya soğutulmuş

  

054.57   Baklagil sebzeler, taze veya soğutulmuş

  

054.58   Mantar ve domalan mantarı (trüf), taze veya soğutulmuş

  

054.59   Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş

  

054.6     Sebzeler (buharda veya suda pişirilmiş olsun veya olmasın), dondurulmuş

  

054.61   Tatlı mısır

  

054.69   Diğer sebzeler ve sebze karışımları

  

054.7     Sebzeler, geçici olarak korunmuş (örneğin, sülfür dioksit gazı, salamura, sülfürlü su veya diğer

koruma solüsyonları ile), fakat hemen tüketime hazır olmayan

  

054.70   Sebzeler, geçici olarak korunmuş (örneğin, sülfür dioksit gazı, salamura, sülfürlü su veya diğer

koruma solüsyonları ile), fakat hemen tüketime hazır olmayan



  

054.8     Başka yerde sınıflandırılmamış sebze ürünleri, kök ve yumrular (esas olarak insan tüketimine

uygun), taze, kurutulmuş veya soğutulmuş

  

054.81   Manyok

  

054.83   Ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve benzeri kök ve yumrular (manyok hariç), yüksek nişastalı

veya şeker içeren, dilimlenmiş veya pelet formunda olsun veya olmasın; sago nişastası

  

054.84   Şerbetçi otu ve kozalakları

  

054.87   Şeker pancarı (öğütülmüş olsun veya olmasın), taze veya kurutulmuş,

  

054.89   Başka yerde sınıflandırılmamış sebze ürünleri, insan tüketimine uygun

  

056.       Başka yerde sınıflandırılmamış sebze, kök ve yumrular, hazırlanmış veya korunmuş

  

056.1     Sebzeler (baklagil sebzeler hariç), kurutulmuş (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya

öğütülmüş halde, fakat daha fazla hazırlanmamış)

  

056.12   Soğan

  

056.13   Mantar, çin mantarı ve domalan mantarı (trüf), vb.

  

056.19   Diğer sebzeler; sebze karışımları

  

056.4     Başka yerde sınıflandırılmamış patates, meyve ve sebzelerin unları, kaba unları, flokonları,

granülleri ve peletleri

  

056.41   Patates unu ve kaba unları

  

056.42   Patates flokonu, granülü ve peletleri

  

056.45   Tapyoka ve nişastadan hazırlanan ikameleri, flokon, tane, inci tanesi veya benzeri formlarda

  

056.46   Kuru baklagil sebzelerin (054.2 alt grubundaki) un ve kaba unları

  

056.47   Sago, kök veya yumruların (054.81 ve 054.83 başlıklarındaki) un ve kaba unları

  

056.48   Meyve ve sert kabuklu yemişlerin (057 grubundaki başlıklarda yer alan ürünler) un ve kaba unları

  



056.6     Başka yerde sınıflandırılmamış sebzeler, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile

korunanlar hariç), dondurulmuş

  

056.61   Patates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), dondurulmuş

  

056.69   Diğer sebze ve sebze karışımları, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar

hariç), dondurulmuş

  

056.7     Başka yerde sınıflandırılmamış sebzeler, hazırlanmış veya korunmuş

  

056.71   Sebze, meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.) ve bitkilerin diğer yenilebilir kısımları, sirke

veya asetik asitle hazırlanmış ya da korunmuş

  

056.72   Domates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), bütün veya parça

halde

  

056.73   Başka yerde sınıflandırılmamış domates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile

korunanlar hariç), bütün veya parça halde

  

056.74   Mantar ve domalan mantarı (trüf), hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar

hariç)

  

056.76   Patates, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç), dondurulmamış

  

056.77   Tatlı mısır, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç)

  

056.79   Diğer sebzeler, hazırlanmış veya korunmuş (sirke veya asetik asit ile korunanlar hariç),

dondurulmamış

  

057.       Meyve ve sert kabuklu yemişler (sert kabuklu yemişlerin yağları hariç), taze veya kurutulmuş

  

057.1     Portakal, mandalina, klemantin ve benzeri turunçgil hibritleri, taze veya kurutulmuş

  

057.11   Portakal, taze veya kurutulmuş

  

057.12   Mandalina (tangarin ve satsuma dahil); klemantin, wilking ve benzeri turunçgil hibritleri, taze veya

kurutulmuş

  

057.2     Diğer turunçgil meyveler, taze veya kurutulmuş

  

057.21   Limon ve tatlı limon, taze veya kurutulmuş



  

057.22   Greyfurt, taze veya kurutulmuş

  

057.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer turunçgiller, taze veya kurutulmuş

  

057.3     Muz, taze veya kurutulmuş

  

057.30   Muz, taze veya kurutulmuş

  

057.4     Elma, taze veya kurutulmuş

  

057.40   Elma, taze veya kurutulmuş

  

057.5     Üzüm, taze veya kurutulmuş

  

057.51   Üzüm, taze

  

057.52   Üzüm, kurutulmuş (örneğin, kuru üzüm)

  

057.6     İncir, taze veya kurutulmuş

  

057.60   İncir, taze veya kurutulmuş

  

057.7     Yenilebilir sert kabuklu yemişler (esas olarak yağ çıkarmak için kullanılan sert kabuklu yemişler

hariç), taze veya kurutulmuş

  

057.71   Hindistan cevizi

  

057.72   Brezilya cevizi

  

057.73   Kaju cevizi

  

057.74   Badem

  

057.75   Fındık

  

057.76   Ceviz

  

057.77   Kestane

  

057.78   Şam fıstığı (antep fıstığı)



  

057.79   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yenilebilir sert kabuklu yemişler (karışımlar hariç), taze veya

kurutulmuş

  

057.9     Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler, taze veya kurutulmuş

  

057.91   Karpuz, kavun ve papaya, taze

  

057.92   Armut ve ayva, taze

  

057.93   Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği, taze

  

057.94   Çilek, ahududu, böğürtlen, dut, loganberi (ahududu ve böğürtlen melezi), kızılcık, yaban mersini ve

yaban mersini familyasından diğer meyveler, taze

  

057.95   Ananas, taze veya kurutulmuş

  

057.96   Hurma, taze veya kurutulmuş

  

057.97   Avokado, guava, mango ve mangostan, taze veya kurutulmuş

  

057.98   Diğer meyveler, taze

  

057.99   Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler (kurutulmuş) ve sert kabuklu yemişlerin veya kurutulmuş

meyvelerin (057 grubundaki ) karışımları

  

058.       Meyveler (korunmuş) ve meyve müstahzarları (meyve suları hariç)

  

058.1     Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri, ilave şeker veya

diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin pişirilmiş müstahzarlar (homojenize müstahzarlar hariç)

  

058.10   Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu yemişlerin püreleri ve ezmeleri, ilave şeker veya

diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin pişirilmiş müstahzarlar (homojenize müstahzarlar hariç)

  

058.2     Meyve ve sert kabuklu yemişleri, geçici olarak korunmuş; turunçgil meyvelerin veya kavun-

karpuzun kabukları

  

058.21   Meyve ve sert kabuklu yemişleri, geçici olarak korunmuş (örneğin, örneğin, sülfür dioksit gazı,

salamura, sülfürlü su veya diğer koruma solüsyonları ile),  fakat hemen tüketime hazır olmayan

  

058.22   Turunçgil meyvelerin veya kavun-karpuzun kabukları, taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya geçici

olarak korunmuş (salamura, sülfürlü su veya diğer koruma solüsyonları ile)



  

058.3     Meyve ve sert kabuklu yemişleri, pişirilmemiş veya buharda ya da suda haşlanmış, dondurulmuş

(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin veya içermesin)

  

058.31   Çilek

  

058.32   Ahududu, böğürtlen, dut, loganberi (ahududu ve böğürtlen melezi), kuş üzümü (siyah, beyaz veya

kırmızı) ve bektaşi üzümü

  

058.39   Diğer meyveler

  

058.9     Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler, sert kabuklu yemişler ve bitkilerin yenilebilir diğer

kısımları, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da

damıtılmış alkol içersin veya içermesin)

  

058.92   Başka yerde sınıflandırılmamış sert kabuklu yemişler, yer fıstığı veya diğer tohumlar, başka

şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol

içersin veya içermesin), (şarapla hazırlanmış veya korunmuş olanlar, şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve

pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

  

058.93   Ananas, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya

da damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve pişirilerek elde edilen

reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

  

058.94   Turunçgil meyveler, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı

madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin)

  

058.95   Kayısı, kiraz ve şeftali, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve

pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

  

058.96   Başka yerde sınıflandırılmamış meyveler veya bitkilerin yenilebilir diğer kısımları, başka şekillerde

hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da damıtılmış alkol içersin veya

içermesin), (şarapla hazırlanmış veya korunmuş olanlar, şurupsuz olarak şekerle korunanlar ve pişirilerek

elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve ezmeleri hariç)

  

058.97   Başka yerde sınıflandırılmamış meyve karışımları veya bitkilerin yenilebilir diğer kısımlarının

karışımları, başka şekillerde hazırlanmış veya korunmuş (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde ya da

damıtılmış alkol içersin veya içermesin), (şarapla hazırlanmış veya korunmuş olanlar, şurupsuz olarak

şekerle korunanlar ve pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve püreleri ve

ezmeleri hariç)



  

059.       Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin

veya içermesin (mayalanmamış ve alkol ilave edilmemiş)

  

059.1     Portakal suyu

  

059.10   Portakal suyu

  

059.2     Greyfurt suyu

  

059.20   Greyfurt suyu

  

059.3     Diğer turunçgil meyve suları (karışım değil)

  

059.30   Diğer turunçgil meyve suları (karışım değil)

  

059.9     Meyve (turunçgil hariç) veya sebze suyu (karışım değil); meyve veya sebze suları karışımları

  

059.91   Ananas suyu

  

059.92   Domates suyu

  

059.93   Üzüm suyu (üzüm şırası dahil)

  

059.94   Elma suyu

  

059.95   Diğer meyve veya sebze suyu (karışım değil)

  

059.96   Meyve veya sebze suları karışımları

  

06.         Şeker, şeker müstahzarları ve bal

  

061.       Şeker, melas ve bal

  

061.1     Şeker, şeker pancarı veya şeker kamışı, ham, (katı formda, ilave aroma veya renklendirici madde

içermeyen)

  

061.11   Şeker, şeker kamışından elde edilen, ham

  

061.12   Şeker, şeker pancarından elde edilen, ham

  



061.2     Diğer şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri ve kimyasal olarak saf sakkaroz, katı formda

  

061.21   Diğer şeker kamışı veya şeker pancarı şekeri, katı formda, ilave aroma veya renklendirici madde

içeren

  

061.29   Kimyasal olarak saf sakkaroz, katı formda, (ilave aroma veya renklendirici madde içeren şeker

kamışı veya şeker pancarı şekeri hariç)

  

061.5     Melas

  

061.51   Melas, şeker kamışından

  

061.59   Melas, şeker pancarından ve diğer melaslar (örneğin mısır melası)

  

061.6     Doğal bal

  

061.60   Doğal bal

  

061.9     Diğer şekerler (katı formda kimyasal olarak saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil); şeker

şurupları (ilave aroma veya renklendirici madde içermeyen); suni bal (doğal bal ile karışık olsun veya

olmasın); karamel

  

061.91   Laktoz ve laktoz şurubu

  

061.92   Akçaağaç şekeri ve şurubu

  

061.93   Glikoz (dekstroz), katı formda ve glikoz şurubu, fruktoz içermeyen veya fruktoz içeriği kuru

haldeki ağırlığına göre < % 20 olan

  

061.94   Glikoz (dekstroz), katı formda ve glikoz şurubu, 20 <= fruktoz içeriği kuru haldeki ağırlığına göre <

% 50'den az olan

  

061.95   Kimyasal olarak saf fruktoz, katı formda

  

061.96   Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu, fruktoz içeriği kuru haldeki ağırlığına göre ≥ % 50

  

061.99   Diğer şekerler (invert şeker dahil)

  

062.       Şekerleme

  

062.1     Sebze, meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), meyve kabukları ve bitkilerin diğer yenilebilir

kısımları, şeker ile korunmuş (suyu alınmış, parlaklaştırılmış (glase edilmiş) veya kristalize (toz şekerle



kaplamak) edilmiş)

  

062.10   Sebze, meyve, sert kabuklu yemiş (fındık, ceviz vb.), meyve kabukları ve bitkilerin diğer yenilebilir

kısımları, şeker ile korunmuş (suyu alınmış, parlaklaştırılmış (glase edilmiş) veya kristalize (toz şekerle

kaplamak) edilmiş)

  

062.2     Şekerleme (beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen

  

062.21   Ciklet, şeker kaplanmış olsun veya olmasın

  

062.29   Şekerlemeler (beyaz çikolata dahil), kakao içermeyen

  

07.         Kahve, çay, kakao, baharat ve bunlardan yapılan mamuller

  

071.       Kahve ve kahve ikameleri

  

071.1     Kahve, kavrulmamış, kafeinsiz olsun veya olmasın

  

071.11   Kahve, kavrulmamış, kafeini alınmamış

  

071.12   Kahve, kavrulmamış, kafeinsiz

  

071.2     Kahve, kavrulmuş

  

071.20   Kahve, kavrulmuş

  

071.3     Kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ile bu ürünlere veya kahveye dayalı müstahzarlar; kahve

ikameleri ve bunların ekstreleri, esansları ve konsantreleri

  

071.31   Kahve ekstresi, esansı ve konsantreleri ile bu ürünlere veya kahveye dayalı müstahzarlar

  

071.32   Kahve kabuğu ve iç kabuğu (zarı); herhangi bir oranda kahve içeren kahve ikameleri

  

071.33   Kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri (kahve hariç) ile bunların ekstreleri,

esansları ve konsantreleri

  

072.       Kakao

  

072.1     Kakao çekirdekleri (büyün halde veya kırılmış), ham veya işlenmiş

  

072.10   Kakao çekirdekleri (büyün halde veya kırılmış), ham veya işlenmiş



  

072.2     Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen

  

072.20   Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen

  

072.3     Kakao hamuru, yağı çıkarılmış olsun veya olmasın

  

072.31   Kakao hamuru, yağı çıkarılmamış (likör (kitle) halde)

  

072.32   Kakao hamuru, tamamen veya kısmen yağı çıkarılmış (kakao tortusu)

  

072.4     Kakao yağı, katı ve sıvı halde

  

072.40   Kakao yağı, katı ve sıvı halde

  

072.5     Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao atıkları

  

072.50   Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao atıkları

  

073.       Başka yerde sınıflandırılmamış çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

  

073.1     Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren

  

073.10   Kakao tozu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren

  

073.2     Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı >2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde veya içerik

ağırlığı > 2 kg olan kap veya hazır paketlerde sıvı, ezme, toz veya diğer dökme formlarda

  

073.20   Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı >2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde veya içerik

ağırlığı > 2 kg olan kap veya hazır paketlerde sıvı, ezme, toz veya diğer dökme formlarda

  

073.3     Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı <= 2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde (ortası

doldurulmuş olsun veya olmasın)

  

073.30   Kakao içeren diğer gıda müstahzarları, ağırlığı <= 2 kg olan blok, dilim ve bar şeklinde (ortası

doldurulmuş olsun veya olmasın)

  

073.9     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

  

073.90   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

  



074.       Çay ve Paraguay çayı (mate)

  

074.1     Çay, aromalı olsun veya olmasın

  

074.11   Yeşil çay (fermante edilmemiş), içerik ağırlığı <= 3 kg olan hazır paketlerde, aromalı olsun veya

olmasın

  

074.12   Diğer yeşil çay (fermante edilmemiş), aromalı olsun veya olmasın

  

074.13   Siyah çay (fermante edilmiş), içerik ağırlığı <= 3 kg olan hazır paketlerde, aromalı olsun veya

olmasın

  

074.14   Diğer siyah çay (fermante edilmiş), aromalı olsun veya olmasın

  

074.3     Paraguay çayı (mate); çay veya Paraguay çayının (mate) ekstreleri, esansları ve konsantreleri ile çay

ve Paraguay çayına (mate) veya bunların ekstrelerine, esanslarına ya da konsantrelerine dayalı müstahzarlar

  

074.31   Paraguay çayı (mate)

  

074.32   Çay veya Paraguay çayının (mate) ekstreleri, esansları ve konsantreleri ile çay ve Paraguay çayına

(mate) veya bunların ekstrelerine, esanslarına ya da konsantrelerine dayalı müstahzarlar

  

075.       Baharatlar

  

075.1     Karabiber (Piper); biber (Capsicum) veya yenibaharın (Pimenta) meyveleri kurutulmuş, ezilmiş

veya öğütülmüş

  

075.11   Karabiber, ezilmemiş veya öğütülmemiş

  

075.12   Karabiber, ezilmiş veya öğütülmüş

  

075.13   Biber veya yenibahar, kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş

  

075.2     Baharatlar (karabiber, biber ve yenibahar hariç)

  

075.21   Vanilya

  

075.22   Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri, ezilmemiş veya öğütülmemiş

  

075.23   Tarçın ve tarçın ağacı çiçekleri, ezilmiş veya öğütülmüş

  



075.24   Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)

  

075.25   Küçük Hindistan cevizi, kabuğu ve kakule

  

075.26   Anason, çin anasonu (badian), rezene, kişniş, kimyon, karaman kimyonu tohumları ve ardıç

meyvesi

  

075.27   Zencefil (şekerde korunmuş veya şurup içinde konservelenmiş zencefil hariç)

  

075.28   Safran

  

075.29   Diğer baharatlar; karışımlar (075 grubunda farklı başlıklarda yer alan ürünlerin ikisinden veya daha

fazlasından oluşan )

  

08.         Hayvan yemi (öğütülmemiş tahıllar hariç)

  

081.       Hayvan yemi (öğütülmemiş tahıllar hariç)

  

081.1     Saman ve hayvan yemi (yeşil (taze) veya kurutulmuş)

  

081.11   Hububat sapları ve kapçıkları, işlenmemiş (kıyılmış, öğütülmüş, preslenmiş veya pelet formunda

olsun veya olmasın)

  

081.12   Kaba yonca (alfaalfa) unları ve peletleri

  

081.13   Şalgam, yaban pancarı, yemlik kökler, saman, yonca, korunga, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve

benzeri yemlik ürünler, pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.19   Başka yerde sınıflandırılmamış bitki artıkları ve yan ürünleri, bitkisel malzemeler ve bitkisel atıklar,

hayvan yemi olarak kullanılan (pelet formunda olsun veya olmasın)

  

081.2     Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), tahıl veya baklagil bitkilerin

elenmesi, öğütülmesi veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

  

081.23   Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), baklagil bitkilerin elenmesi,

öğütülmesi veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

  

081.24   Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), mısırın elenmesi, öğütülmesi

veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

  

081.26   Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), buğdayın öğütülmesi veya

başka şekillerde işlenmesinden kalanlar



  

081.29   Kepek, kavuz ve diğer artıklar (pelet formunda olsun veya olmasın), diğer tahılların öğütülmesi

veya başka şekillerde işlenmesinden kalanlar

  

081.3     Küspe ve diğer katı artıklar (yağlı tohumlardan, yağlı meyvelerden ve tahıl tohumlarından katı veya

sıvı yağ imalatın sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.31   Küspe ve diğer katı artıklar (soya fasulyesinden katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar

hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.32   Küspe ve diğer katı artıklar (yer fıstığından katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç),

öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.33   Küspe ve diğer katı artıklar (pamuk tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar

hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.34   Küspe ve diğer katı artıklar (keten tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar

hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.35   Küspe ve diğer katı artıklar (ayçiçeği tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar

hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.36   Küspe ve diğer katı artıklar (kanola veya kolza tohumundan katı veya sıvı yağ imalatı sırasında

kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.37   Küspe ve diğer katı artıklar (hindistan cevizinden katı veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar

hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.38   Küspe ve diğer katı artıklar (hurma (palm) meyvesinden veya çekirdeğinden katı veya sıvı yağ

imalatı sırasında kalan, posalar hariç), öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.39   Küspe ve diğer katı artıklar (diğer yağlı tohumlardan, yağlı meyvelerden ve tahıl tohumlarından katı

veya sıvı yağ imalatı sırasında kalan, posalar hariç),öğütülmüş ya da pelet formunda olsun veya olmasın

  

081.4     Et ve sakatatların, balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları,

kaba unları ve pelletleri, insan tüketimine uygun olmayan; kıkırdaklar

  

081.41   Et ve sakatatların unları, kaba unları ve pelletleri, insan tüketimine uygun olmayan; kıkırdaklar

  

081.42   Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve

pelletleri, insan tüketimine uygun olmayan



  

081.5     Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar, şeker imalatı sırasında çıkan pancar küspesi, şeker

kamışı posası ve diğer artık ve atıklar, bira imalatı veya damıtılması sırasında çıkan artık ve atıklar (pelet

formunda olsun veya olmasın)

  

081.51   Nişasta imalatı artıkları ve benzeri artıklar

  

081.52   Şeker imalatı sırasında çıkan pancar küspesi, şeker kamışı posası ve diğer artık ve atıklar

  

081.53   Bira imalatı veya damıtılması sırasında çıkan artık ve atıklar

  

081.9     Başka yerde sınıflandırılmamış gıda atıkları ve hayvan yemleri

  

081.94   Şarap tortusu; argol

  

081.95   Köpek veya kediler için mama ve gıdalar, perakende satışa hazır

  

081.99   Başka yerde sınıflandırılmamış müstahzarlar, hayvan maması ve yemi olarak kullanılan

  

09.         Çeşitli yenilebilir ürünler ve müstahzarlar

  

091.       Margarin ve fırıncılık yağları (hamur yapımında kullanılan yağlar (shortening))

  

091.0     Margarin; hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yenilebilir karışımları veya müstahzarları

ya da bu katı veya sıvı yağların farklı fraksiyonlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları (431.2 alt

grubundaki bitkisel katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları hariç)

  

091.01   Margarin, sıvı margarin hariç

  

091.09   Diğer margarinler

  

098.       Başka yerde sınıflandırılmamış yenilebilir gıdalar ve müstahzarlar

  

098.1     Homojenize gıda müstahzarları

  

098.11   Homojenize müstahzarlar, et ve yenilebilir sakatatlardan

  

098.12   Homojenize sebzeler

  

098.13   Meyve müstahzarları, pişirilmiş, homojenize edilmiş

  



098.14   Homojenize kompozit gıda müstahzarları

  

098.4     Soslar ve bunların müstahzarları; karışık baharat ve karışık çeşniler; hardal unu ve kaba hardal unu

ve hazır hardal; sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri

  

098.41   Soya sosu

  

098.42   Domates ketçapı ve diğer domates sosları

  

098.43   Hardal unu ve kaba hardal unu ve hazır hardal

  

098.44   Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke ikameleri

  

098.49   Diğer soslar ve bunların müstahzarları; karışık baharat ve karışık çeşniler

  

098.5     Çorbalar, et ve balık suları ile bunların müstahzarları

  

098.50   Çorbalar, et ve balık suları ile bunların müstahzarları

  

098.6     Mayalar (aktif veya inaktif); diğer tek hücreli ölü mikro organizmalar (541.63 başlığında yer alan

aşılar hariç); hazır kabartma tozları

  

098.60   Mayalar (aktif veya inaktif); diğer tek hücreli ölü mikro organizmalar (541.63 başlığında yer alan

aşılar hariç); hazır kabartma tozları

  

098.9     Başka yerde sınıflandırılmamış gıda müstahzarları

  

098.91   Makarna, pişirilmiş veya doldurulmuş; kuskus hazır olsun veya olmasın

  

098.92   Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal kökenli yenilebilir gıdalar

  

098.93   Başka yerde sınıflandırılmamış gıda müstahzarları, bebekler için un, kaba un, nişasta veya malt

ekstrelerinden yapılmış (kakao içermeyen veya yağı tamamen alınmış olan kakao içeriği ağırlığına göre < %

 40 olanlar) ve bebekler için 022.11 ile 022.32 kodları arasındaki başlıklarda ve 022.4 alt grubunda yer alan

gıdaların müstahzarları (kakao içermeyen veya kakao içeriği ağırlığına göre < %  5 olanlar), perakende

satışa hazır

  

098.94   Başka yerde sınıflandırılmamış malt ekstreleri; başka yerde sınıflandırılmamış gıda müstahzarları,

un, mama, nişasta veya malt ekstrelerinden (kakao içermeyen veya yağı tamamen alınmış olan kakao içeriği

ağırlığına göre < %  40 olanlar) ve 022.11 ile 022.32 kodları arasındaki başlıklarda, 022.4 alt grubunda yer

alan gıdaların müstahzarları (kakao içermeyen veya kakao içeriği ağırlığına göre < %  5olanlar), (bebekler

için gıda müstahzarları, perakende satışa sunulanlar ile 048.4 alt grubundaki fırın ürünlerinin



hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar hariç)

  

098.99   Diğer gıda müstahzarları

  

1             İçecekler ve tütün

  

11.         İçecekler

  

111.       Alkolsüz içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış

  

111.0     Alkolsüz içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış

  

111.01   Sular (doğal veya suni mineralli sular ve gazlı sular dahil), ilave şeker, diğer tatlandırıcı madde

veya aromalar içermeyenler; buz ve kar

  

111.02   Sular (doğal veya suni mineralli sular ve gazlı sular dahil), ilave şeker, diğer tatlandırıcı madde

veya aromalar içerenler; başka yerde sınıflandırılmamış diğer alkolsüz içecekler

  

112.       Alkollü içecekler

  

112.1     Şarap, taze üzümden (alkol takviyeli (güçlendirilmiş) şarap (vermut vb.) dahil); üzüm şırası,

mayalanmış veya mayalanması durdurulmuş

  

112.11   Üzüm şırası mayalanmış veya mayalanması durdurulmuş (alkol ilavesiyle yapılanlar hariç)

  

112.13   Vermut ve diğer şaraplar, bitki veya aromatik maddelerle aromalandırılmış taze üzümler

  

112.15   Şarap, köpüklü

  

112.17   Şarap, taze üzümden (köpüklü şarap hariç) (alkol takviyeli (güçlendirilmiş) şarap (vermut vb.)

dahil); üzüm şırası, mayalanması korunmuş veya mayalanması alkol ilavesiyle durdurulmuş

  

112.2     Mayalandırılmış içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış (örneğin, elma, armut, bal şarabı vb.)

  

112.20   Mayalandırılmış içecekler, başka yerde sınıflandırılmamış (örneğin, elma, armut, bal şarabı vb.)

  

112.3     Bira, malttan yapılmış (ale, stout ve porter dahil)

  

112.30   Bira, malttan yapılmış (ale, stout ve porter dahil)

  

112.4     Etil alkol (doğal özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş), alkol derecesi < %  80 olan); alkol,

likör ve diğer alkollü içecekler



  

112.41   Viski

  

112.42   Spirit (alkol), üzüm şarabının veya üzüm cibresinin damıtılmasıyla elde edilen

  

112.44   Rom ve diğer alkoller, mayalandırılmış şeker kamışı ürünlerinden elde edilen

  

112.45   Cin ve ardıç rakısı

  

112.49   Başka yerde sınıflandırılmamış alkoller ve damıtılmış alkollü içkiler, (alkol derecesi < %  80, doğal

özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş))

  

12.         Tütün ve tütün imalatı

  

121.       Tütün ve işlenmemiş tütün; tütün döküntüleri

  

121.1     Tütün, saplı veya damarlı

  

121.10   Tütün, saplı veya damarlı

  

121.2     Tütün, tamamen veya kısmen sapı koparılmış ya da damarı çıkarılmış

  

121.20   Tütün, tamamen veya kısmen sapı koparılmış ya da damarı çıkarılmış

  

121.3     Tütün döküntüleri

  

121.30   Tütün döküntüleri

  

122.       Tütün, mamul (tütün ikamelerini içersin veya içermesin)

  

122.1     Puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar, tütünden veya tütün ikamelerinden

  

122.10   Puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar, tütünden veya tütün ikamelerinden

  

122.2     Sigaralar, tütün içeren

  

122.20   Sigaralar, tütün içeren

  

122.3     Diğer mamul tütün (içme ve çiğneme tütünleri, enfiye dahil); tütün ekstreleri ve esansları

  

122.31   Puro, uçları açık puro, sigarillo (küçük puro) ve sigaralar, tütün ikamelerinden



  

122.32   Tütün, içilen (herhangi bir oranda tütün ikamelerini içersin veya içermesin)

  

122.39   Başka yerde sınıflandırılmamış mamul tütün, ekstre ve esansları

  

2             Ham maddeler (petrol hariç), yenilemeyen

  

21.         Post, deri ve kürklü deriler, ham

  

211.       Post ve deriler (kürklü deriler hariç), ham

  

211.2     Post ve deriler, büyükbaş (manda dahil) veya at cinsi hayvanlar (taze, tuzlanmış, kurutulmuş,

kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış,

parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yünü alınmış olsun veya olmasın ya da yarılmış

olsun veya olmasın

  

211.21   Post ve deriler, bütün halde, basitçe kurutulduğu zaman ağırlığı <= 8 kilogram, kuru tuzlandığı

zaman ağırlığı <= 10 kilogram, taze olduğu, yaş tuzlandığı veya başka şekilde korunduğu zaman ağırlığı <=

16 kilogram olanlar

  

211.29   Diğer post ve deriler, kuyruk, karın ve benzeri deriler dahil

  

211.6     Koyun ve kuzu derileri (astragan, karakul, iran koyunun veya benzeri kuzuların kürkü hariç), yünü

alınmamış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka

şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar),

yarılmış olsun veya olmasın

  

211.60   Koyun ve kuzu derileri (astragan, karakul, iran koyunun veya benzeri kuzuların kürkü hariç), yünü

alınmamış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka

şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar),

yarılmış olsun veya olmasın

  

211.7     Koyun ve kuzu derileri, yünü alınmış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla

salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha

fazla hazırlanmamış olanlar), yarılmış olsun veya olmasın

  

211.70   Koyun ve kuzu derileri, yünü alınmış ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, piklaj yoluyla

salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş ya da daha

fazla hazırlanmamış olanlar), yarılmış olsun veya olmasın

  

211.9     Başka yerde sınıflandırılmamış post ve deriler; atık ve kullanılmış deriler



  

211.91   Deri veya deri bileşimlerinin kırpıntı ve diğer atıkları, deri ürünlerin imalatına uygun olmayanlar;

deri talaş, toz ve unları

  

211.99   Başka yerde sınıflandırılmamış post ve deriler, ham (taze, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş,

piklaj yoluyla salamura yapılmış veya başka şekillerde korunmuş fakat tabaklanmamış, parşömenlenmemiş

ya da daha fazla hazırlanmamış olanlar), yünü alınmış olsun veya olmasın ya da yarılmış olsun veya olmasın

  

212.       Kürklü deriler, ham (kürkçülük kullanımına uygun baş, kuyruk, pençe ve diğer parça veya

kırpıntılar), 211 grubunda yer alan post ve deriler hariç

  

212.1     Mink (vizon), ham, bütün halde (başlı, kuyruklu ya da pençeli olsun veya olmasın)

  

212.10   Mink (vizon), ham, bütün halde (başlı, kuyruklu ya da pençeli olsun veya olmasın)

  

212.2     Kürklü deriler, ham, bütün halde (mink(vizon) hariç)

  

212.22   Kürklü deriler: astragan, karakul, iran koyunun veya benzeri kuzulardan elde edilenler, Hindistan,

Çin, Moğolistan veya Tibet kuzularından elde edilenler, ham, bütün halde

  

212.25   Kürklü deriler, tilkiden elde edilen

  

212.29   Diğer kürklü deriler, bütün halde (başlı, kuyruklu ya da pençeli olsun veya olmasın)

  

212.3     Baş, kuyruk, pençe ve diğer parça veya kırpıntılar, kürkçülük kullanımına uygun

  

212.30   Baş, kuyruk, pençe ve diğer parça veya kırpıntılar, kürkçülük kullanımına uygun

  

22.         Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler

  

222.       Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, "yumuşak" sabit bitkisel yağ çıkarımı için kullanılanlar

  

222.1     Yer fıstığı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş (kabuklu ya da kırılmış olsun veya

olmasın)

  

222.11   Yer fıstığı; kabuklu (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş)

  

222.12   Yer fıstığı; kabuksuz (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş)

  

222.2     Soya fasulyesi

  



222.20   Soya fasulyesi

  

222.3     Pamuk tohumu

  

222.30   Pamuk tohumu

  

222.4     Ayçiçeği tohumu

  

222.40   Ayçiçeği tohumu

  

222.5     Susam tohumu

  

222.50   Susam tohumu

  

222.6     Kanola, kolza ve hardal tohumları

  

222.61   Kanola veya kolza tohumu, kırılmış olsun veya olmasın

  

222.62   Hardal tohumu

  

223.       Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler, bütün halde veya kırılmış, diğer katı bitkisel yağların çıkarımı

için kullanılanlar (yağlı tohumların veya yağlı meyvelerin un ve kaba unları dahil, b.y.s.)

  

223.1     Hindistan cevizi, kurutulmuş (hindistan cevizi yağı çıkarımı için kurutulan)

  

223.10   Hindistan cevizi, kurutulmuş (hindistan cevizi yağı çıkarımı için kurutulan)

  

223.4     Keten tohumu

  

223.40   Keten tohumu

  

223.7     Başka yerde sınıflandırılmamış yağlı tohumlar ve yağlı meyveler

  

223.70   Başka yerde sınıflandırılmamış yağlı tohumlar ve yağlı meyveler

  

223.9     Un ve kaba unlar, yağlı tohumlardan veya yağlı meyvelerden elde edilenler (hardal unu hariç), yağı

çıkarılmamış, kısmen çıkarılmış veya tamamen çıkarılmış olanlar ve tamamen veya kısmen kendi orijinal

yağları ile tekrar yağlanmış olanlar

  

223.90   Un ve kaba unlar, yağlı tohumlardan veya yağlı meyvelerden elde edilenler (hardal unu hariç), yağı

çıkarılmamış, kısmen çıkarılmış veya tamamen çıkarılmış olanlar ve tamamen veya kısmen kendi orijinal

yağları ile tekrar yağlanmış olanlar



  

23.         Kauçuk, ham (sentetik ve rejenere dahil)

  

231.       Doğal kauçuk, balata, sumatra zamkı, guayula, çam sakızı ve benzer doğal zamklar, birincil formda

(lateks dahil) veya levha, tabaka ya da şerit şeklinde

  

231.1     Doğal kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun veya olmasın)

  

231.10   Doğal kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun veya olmasın)

  

231.2     Doğal kauçuk (lateks hariç)

  

231.21   Doğal kauçuk, tütsülenmiş (füme) tabaka şeklinde

  

231.25   Teknik olarak belirlenmiş doğal kauçuk (TSNR)

  

231.29   Diğer doğal kauçuk, birincil formda (lateks dahil) veya levha, tabaka ya da şerit şeklinde

(tütsülenmiş tabaka şeklinde olanlar ve TSNR olanlar hariç)

  

231.3     Balata, sumatra zamkı, guayula, çam sakızı ve benzer doğal zamklar

  

231.30   Balata, sumatra zamkı, guayula, çam sakızı ve benzer doğal zamklar

  

232.       Sentetik kauçuk; rejenere kauçuk; sertleştirilmemiş kauçuğun atık, kırpıntı ve döküntüleri

  

232.1     Sentetik kauçuk ve taklit kauçuk, petrolden türetilmiş, birincil formda veya levha, tabaka ya da şerit

şeklinde; 231 grubunda yer alan herhangi bir ürünün bu alt grupta yer alan herhangi bir ürünle karışımı,

birincil formda veya levha, tabaka ya da şerit şeklinde

  

232.11   Stiren-bütadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-bütadien kauçuk (XSBR)

  

232.12   Bütadien kauçuk (BR)

  

232.13   İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten-izopren kauçuk (CIIR veya BIIR)

  

232.14   Kloroplen (klorobütadien) kauçuk (CR)

  

232.15   Akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR)

  

232.16   İzopren kauçuk (IR)

  



232.17   Etilen-propilen-konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM)

  

232.18   231 grubunda yer alan herhangi bir ürünle 232.1 alt grubunda yer alan herhangi bir ürünün karışımı

  

232.19   Diğer sentetik kauçuklar ve taklit kauçuklar, petrolden türetilmiş

  

232.2     Rejenere kauçuk; sertleştirilmemiş kauçuğun atık, kırpıntı ve döküntüleri

  

232.21   Rejenere kauçuk, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde

  

232.22   Sertleştirilmemiş kauçuğun atık, kırpıntı ve döküntüleri ve bunlardan elde edilen toz ve granülleri

  

24.         Mantar ve odun

  

244.       Mantar, doğal, ham ve işlenmemiş (blok veya tabaka şeklinde olan doğal mantarlar dahil)

  

244.0     Mantar, doğal, ham ve işlenmemiş (blok veya tabaka şeklinde olan doğal mantarlar dahil)

  

244.02   Mantar, doğal, dış kabuğu alınmış veya kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha, tabaka ya da şerit

şeklinde (keskin kenarlı boşluklar için tıpa ve tıkaçlar dahil)

  

244.03   Mantar, doğal, ham veya kabaca işlenmiş

  

244.04   Mantar, döküntü; ezilmiş, granül haline getirilmiş veya öğütülmüş mantar

  

245.       Yakacak odun (odun atıkları hariç) ve odun kömürü

  

245.0     Yakacak odun (odun atıkları hariç) ve odun kömürü

  

245.01   Yakacak odun, sanayi odunu, kütük, dal, çalı çırpı veya benzeri formlarda (odun atıkları hariç)

  

245.02   Odun kömürü (kabuk veya fındık kabuğu kömürleri dahil), aglomera edilmiş olsun veya olmasın

  

246.       Ağaç talaşı veya yongaları ve odun atıkları

  

246.1     Ağaç talaşı veya yongaları

  

246.11   Ağaç talaşı veya yongaları, ibreli ağaçlardan

  

246.15   Ağaç talaşı veya yongaları, yapraklı ağaçlardan

  



246.2     Testere talaşı ile odun atık ve hurdaları, kütük, briket, pelet veya benzeri formlarda aglomera

edilmiş olsun veya olmasın

  

246.20   Testere talaşı ile odun atık ve hurdaları, kütük, briket, pelet veya benzeri formlarda aglomera

edilmiş olsun veya olmasın

  

247.       Kereste, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca

köşelendirilmiş halde

  

247.3     Kereste, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca

köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmüş)

  

247.30   Kereste, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da kabaca

köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmüş)

  

247.4     İbreli ağaç keresteleri, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da

kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmemiş)

  

247.40   İbreli ağaç keresteleri, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da

kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmemiş)

  

247.5     Yapraklı ağaç keresteleri, kaba halde (kabuğu veya iç kabuğu soyulmuş olsun veya olmasın) ya da

kabaca köşelendirilmiş halde (boya, vernik veya diğer koruyucularla işlem görmemiş) aşağıda belirtilen

yapraklı ağaç keresteleri:

Abura, Acajou d’Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé

clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager,

Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas,

Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré,

Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi,

Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Pzogp. Padauk, Paldao, Palissandre de

Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai,

Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Spetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola,

Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti

  

247.50   Diğer tropikal yuvarlak ağaçlar

  

247.51   0

  

247.52   0

  

247.9     Başka yerde sınıflandırılmamış keresteler, kabaca işlenmiş veya köşelendirilmiş



  

247.90   Diğer yuvarlak, kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar

  

248.       Ahşap (basitçe işlenmiş) ve demir yolu traversleri

  

248.1     Ahşap demir yolu veya tramvay traversleri

  

248.11   Ahşap demir yolu veya tramvay traversleri, emdirilmemiş (emprenye edilmemiş)

  

248.19   Ahşap demir yolu veya tramvay traversleri, emdirilmiş (emprenye edilmiş)

  

248.2     İbreli ağaç keresteleri (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın),

uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

  

248.20   İbreli ağaç keresteleri (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın),

uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

  

248.3     İbreli ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir

yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde)

şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

  

248.30   İbreli ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir

yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde)

şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

  

248.4     Yapraklı ağaç keresteleri, 247.5 başlığı altında yer alanlar (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç

birleştirmeli olsun veya olmasın), uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu

soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

  

248.40   Yapraklı ağaç keresteleri, 247.5 başlığı altında yer alanlar (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç

birleştirmeli olsun veya olmasın), uzunlamasına biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya kabuğu

soyulmuş, kalınlığı > 6 mm

  

248.5     Yapraklı ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir

yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde)

şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

  

248.50   Yapraklı ağaç keresteleri (birleştirilmemiş parke döşemeleri için şerit ve frizler dahil), herhangi bir

yüzü veya kenarı boylu boyunca (girinti, çıkıntı, kanal, pah, V, süpürgelik, pervaz, yuvarlatılmış vb. şekilde)

şekillendirilmiş, (planyalanmış, zımparalanmış ya da uç birleştirmeli olsun veya olmasın)

  



25.         Kağıt ve kağıt hamuru

  

251.       Kağıt ve kağıt hamuru

  

251.1     Geri dönüştürülmüş (atık ve hurdalardan) kağıt veya mukavva

  

251.11   Ağartılmamış kraft kağıt veya mukavvalar ya da oluklu kağıt ve mukavvalar

  

251.12   Diğer kağıt ve mukavvalar, esas olarak ağartılmış kimyasal kağıt hamurundan yapılmış, külçe

olarak renklendirilmemiş

  

251.13   Diğer kağıt ve mukavvalar, esas olarak mekanik kağıt hamurundan yapılmış (örneğin gazete, dergi

ve benzeri basılı ürünler)

  

251.19   Diğer (tasniflenmemiş atık ve hurdalardan olanlar dahil)

  

251.2     Mekanik kağıt hamuru

  

251.20   Mekanik kağıt hamuru

  

251.3     Kimyasal kağıt hamuru, çözünür derecede

  

251.30   Kimyasal kağıt hamuru, çözünür derecede

  

251.4     Kimyasal kağıt hamuru, soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmamış

  

251.41   Kimyasal kağıt hamuru (ibreli ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç),

ağartılmamış

  

251.42   Kimyasal kağıt hamuru (yapraklı ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar

hariç), ağartılmamış

  

251.5     Kimyasal kağıt hamuru, soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç), ağartılmış veya

yarı ağartılmış

  

251.51   Kimyasal kağıt hamuru (ibreli ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar hariç),

ağartılmış veya yarı ağartılmış

  

251.52   Kimyasal kağıt hamuru (yapraklı ağaçtan), soda veya sülfatlı olanlar (çözünür derecede olanlar

hariç), ağartılmış veya yarı ağartılmış

  



251.6     Kimyasal kağıt hamuru, sülfitli olanlar (çözünür derecede olanlar hariç)

  

251.61   Kimyasal kağıt hamuru (ibreli ağaçtan), sülfitli olanlar (çözünür derecede olanlar hariç),

ağartılmamış

  

251.62   Kimyasal kağıt hamuru (yapraklı ağaçtan), sülfitli olanlar (çözünür derecede olanlar hariç),

ağartılmış veya yarı ağartılmış

  

251.9     Yarı kimyasal kağıt hamuru ve diğer lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru

  

251.91   Yarı kimyasal kağıt hamuru

  

251.92   Diğer lifli selülozik maddelerden veya geri dönüştürülmüş (atık ve hurdalardan) kağıt ve

mukavvalardan türetilmiş liflerden kağıt hamuru

  

26.         Tekstil elyafı (yün topları (topakları) ve diğer taranmış yünler hariç) ve bunların atıkları (iplik veya

kumaş imalatından olmayanlar)

  

261.       İpek

  

261.3     Ham ipek (bükülmemiş)

  

261.30   Ham ipek (bükülmemiş)

  

261.4     İpek böceği kozası ve ipek atıkları

  

261.41   İpek böceği kozası, çile yapmaya uygun olanlar

  

261.42   İpek atıkları (çile yapmaya uygun olmayan kozalar, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan

döküntüler dahil)

  

263.       Pamuk

  

263.1     Pamuk (linterler hariç),  kardelenmemiş veya taranmamış

  

263.10   Pamuk (linterler hariç),  kardelenmemiş veya taranmamış

  

263.2     Pamuk linterleri

  

263.20   Pamuk linterleri

  



263.3     Pamuk atıkları (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)

  

263.31   Pamuk iplik atıkları (pamuktan dikiş iğliği atıkları dahil)

  

263.32   Pamuk taraklama aşamasından kalan döküntüler, kardelenmemiş veya taranmamış

  

263.39   Diğer pamuk atıkları (çekilmiş veya taraklama aşamasından kalmış kırpıntılar dahil),

kardelenmemiş veya taraklanmamış

  

263.4     Pamuk (kardelenmiş veya taranmış)

  

263.40   Pamuk (kardelenmiş veya taranmış)

  

264.       Başka yerde sınıflandırılmamış jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki lifleri, ham,

işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve atıkları, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan

döküntüler dahil

  

264.1     Jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki lifleri, ham veya suda yumuşatılmış

  

264.10   Jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki lifleri, ham veya suda yumuşatılmış

  

264.9     Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), jütten ve bitki

kabuklarının tekstil amaçlı diğer bitki liflerinden kalan

  

264.90   Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), jütten ve bitki

kabuklarının tekstil amaçlı diğer bitki liflerinden kalan

  

265.       Diğer bitkisel tekstil elyafları (pamuk ve jüt hariç), ham, veya işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu

elyafların atıkları

  

265.1     Keten, ham, işlenmiş fakat eğirilmemiş; ketenlerin kıtık ve atıkları, iplik atıkları ve taraklama

aşamasından kalan döküntüler dahil

  

265.11   Keten, ham veya suda yumuşatılmış

  

265.12   Keten, kırılmış, dövülmüş, kabukları soyulmuş veya başka şekilde işlenmiş fakat eğirilmemiş

  

265.13   Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), ketenden

  

265.2     Saf kenevir (Cannabis sativa L.), ham veya işlenmiş fakat eğirilmemiş; saf kenevirin kıtık ve

atıkları (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil)



  

265.21   Saf kenevir, ham veya suda yumuşatılmış

  

265.29   Kıtık ve atıklar (iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil), saf kenevirden

  

265.8     Başka yerde sınıflandırılmamış hindistancevizi, abaka (Manila keneviri veya Filipin abakası (Musa

textilis Nee), rami ve diğer bitkisel tekstil elyafları, ham, işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve

atıkları, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil

  

265.80   Başka yerde sınıflandırılmamış hindistancevizi, abaka (Manila keneviri veya Filipin abakası (Musa

textilis Nee), rami ve diğer bitkisel tekstil elyafları, ham, işlenmiş fakat eğirilmemiş; bu elyafların kıtık ve

atıkları, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan döküntüler dahil

  

266.       Sentetik elyaflar, eğirilmeye uygun olanlar

  

266.5     Sentetik devamsız elyaflar, eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde

işlenmemiş

  

266.51   Sentetik devamsız elyaflar, naylon veya diğer poliamidlerden (eğirilme amacıyla kardelenmemiş,

taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

  

266.52   Sentetik devamsız elyaflar, polyesterden (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya

başka şekilde işlenmemiş)

  

266.53   Sentetik devamsız elyaflar, akrilik veya modakrilikten (eğirilme amacıyla kardelenmemiş,

taranmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

  

266.59   Sentetik devamsız elyaflar, diğerlerinden (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya

başka şekilde işlenmemiş)

  

266.6     Sentetik filament lifler

  

266.61   Sentetik filament lifler, naylon veya diğer poliamidlerden

  

266.62   Sentetik filament lifler, polyesterden

  

266.63   Sentetik filament lifler, akrilik veya modakrilikten

  

266.69   Sentetik filament lifler, diğerlerinden

  

266.7     Sentetik devamsız elyaflar, eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş



  

266.71   Sentetik devamsız elyaflar, naylon veya diğer poliamidlerden (eğirilme amacıyla kardelenmiş,

taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

  

266.72   Sentetik devamsız elyaflar, polyesterden (eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka

şekilde işlenmiş)

  

266.73   Sentetik devamsız elyaflar, akrilik veya modakrilikten (eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış

veya başka şekilde işlenmiş)

  

266.79   Sentetik devamsız elyaflar, diğerlerinden (eğirilme amacıyla kardelenmiş, taranmış veya başka

şekilde işlenmiş)

  

267.       Diğer suni ve sentetik elyaflar, eğirilmeye uygun; suni ve sentetik elyafların atıkları

  

267.1     Suni devamsız elyaf, eğirilmeye uygun

  

267.11   Suni devamsız elyaflar (eğirilme amacıyla kardelenmemiş, taranmamış veya başka şekilde

işlenmemiş)

  

267.12   Suni filament lifler

  

267.13   Suni devamsız elyaf (eğirilme için kardelenmiş, taranmış veya başka şekilde işlenmiş)

  

267.2     Suni ve sentetik devamsız elyafların atıkları (tarak altı döküntü, iplik atıkları ve taraklama

aşamasından kalan döküntüler dahil)

  

267.21   Sentetik devamsız elyafların atıkları (tarak altı döküntü, iplik atıkları ve taraklama aşamasından

kalan döküntüler dahil)

  

267.22   Suni devamsız elyafların atıkları (tarak altı döküntü, iplik atıkları ve taraklama aşamasından kalan

döküntüler dahil)

  

268.       Yün ve diğer hayvan kılları (yün topları (topakları) dahil)

  

268.1     Yün, yağlı (tüm halde yıkanmış yapağı dahil)

  

268.11   Kırkma yün, yağlı (tüm halde yıkanmış yapağı dahil)

  

268.19   Diğer yün, yağlı (tüm halde yıkanmış yapağı dahil)

  



268.2     Diğer yün, kardelenmemiş veya taranmamış

  

268.21   Diğer yün, yağı alınmış, karbonize edilmemiş, kardelenmemiş veya taranmamış

  

268.29   Diğer yün, karbonize edilmiş, kardelenmemiş veya taranmamış

  

268.3     İnce hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

  

268.30   İnce hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

  

268.5     Kaba hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

  

268.50   Kaba hayvan kılı, kardelenmemiş veya taranmamış

  

268.6     Yün, ince hayvan kılı veya kaba hayvan kılı atıkları (at kılı hariç), iplik atıkları ve taraklama

aşamasından kalan döküntüler dahil

  

268.62   Taraklama aşamasından kalan döküntüler, yünden, ince hayvan kılından veya kaba hayvan kılından

olanlar

  

268.63   Tarak altı döküntü, yünden veya ince hayvan kılından olanlar (taraklama aşamasından kalan

döküntüler değil)

  

268.69   Diğer atıklar, yünden, ince hayvan kılından veya kaba hayvan kılından olanlar (at kılı hariç)

  

268.7     Yün ve ince veya kaba hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış (kopmuş halde taranmış yünler (yün

topakları) dahil)

  

268.71   Kardelenmiş yün; kopuk haldeki taranmış yünler (yün topakları)

  

268.73   Yün topları (topakları), kopuk haldeki taranmış yünler ve diğer taranmış yünler

  

268.77   İnce veya kaba hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış

  

269.       Kullanılmış giysiler ve aksesuarları; paçavralar

  

269.0     Kullanılmış giysiler ve aksesuarları; paçavralar

  

269.01   Tekstil malzemelerinden kullanılmış giysi, giysi aksesuarları, seyahat battaniyeleri ve battaniyeler,

ev tekstili ve mefruşat ürünleri (658.91 başlığı, 659 ve 821grupları altındaki ürünler hariç); herhangi bir

malzemeden ayakkabı ve başlıklar (asbestten olanlar hariç), fark edilir decerede yıpranma belirtileri gösteren

ve dökme veya balya şeklinde, çuval veya benzeri dökme ambalajlarda ticareti yapılanlar



  

269.02   Kullanılmış veya yeni paçavralar, kırpıntı kınnap, halat, urgan ve kordonlar ile kullanılmış

(yıpranmış) tekstil malzemesinden kınnap, halat, urgan ve kordonlar

  

27.         Ham gübreler (bölüm 56'dakiler hariç) ve ham mineraller (kömür, petrol ve değerli taşlar hariç)

  

272.       Ham gübreler, bölüm 56'dakiler hariç

  

272.1     Hayvansal veya bitkisel gübreler, birlikte karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun

veya olmasın; hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesiyle üretilmiş olan

gübreler

  

272.10   Hayvansal veya bitkisel gübreler, birlikte karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun

veya olmasın; hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesiyle üretilmiş olan

gübreler

  

272.2     Sodyum nitrat

  

272.20   Sodyum nitrat

  

272.3     Doğal kalsiyum fosfatlar, alüminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler

  

272.31   Doğal kalsiyum fosfatlar, alüminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler (öğütülmemiş)

  

272.32   Doğal kalsiyum fosfatlar, alüminyum kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler (öğütülmüş)

  

273.       Taş, kum ve çakıl

  

273.1     Yapı ve süsleme (kesme) taşları, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya

dilim şeklinde kabaca tıraşlanmaktan veya kesilmekten daha fazla hazırlanmamış olanlar

  

273.11   Kayağan taşı (arduvaz/kayraktaşı), testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya

dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın

  

273.12   Mermer, traverten, ekosin ve diğer kalkerli yapı veya süsleme taşları, birim hacim ağırlığı (özgül

ağırlığı) >= 2,5 olanlar, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde

kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın

  

273.13   Granit, porfir (somaki taşı), bazalt, kum taşı ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer yapı veya

süsleme taşları, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca

tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın



  

273.2     Alçı taşı, alçı, erimiş kireç taşı, kireç taşı ile kireç veya çimento imalatında kullanılan diğer kalkerli

taşlar

  

273.22   Erimiş kireç taşı; kireç taşı ile kireç veya çimento imalatında kullanılan diğer kalkerli taşlar

  

273.23   Alçı taşı; anhidrit

  

273.24   Alçılar (yanmış (kalsine edilmiş) alçı taşı veya kalsiyum sülfattan oluşan), renklendirilmiş olsun

veya olmasın, küçük miktarda hızlandırıcılı ya da yavaşlatıcılı olsun veya olmasın (özellikle dişçilikte

kullanmak için hazırlanmış alçılar dahil)

  

273.3     Her türlü doğal kum, renklendirilmiş olsun veya olmasın (bölüm 28'de yer alan metal taşlama

kumları hariç)

  

273.31   Silisli kum ve kuvarslı kum

  

273.39   Diğer kumlar

  

273.4     Çakıl taşları, kırılmış veya ezilmiş olsun olmasın (beton agregaları, kara yolu yapımı veya demir

yolu balastı ya da diğer balastlama işleri için kullanılan türde), yuvarlak çakıl taşı ve çakmaktaşı, ısıl işlem

görmüş olsun veya olmasın; cüruf, moloz veya benzeri sanayi atık makadamları, başlığın ilk kısmında

bahsedilen maddelerle ilişkili olsun veya olmasın; katranlı makadam; 273.12 veya 273.13 başlıklarında yer

alan taşların granül, mıcır ve tozları, ısıl işlem görmüş olsun veya olmasın

  

273.40   Çakıl taşları, kırılmış veya ezilmiş olsun olmasın (beton agregaları, kara yolu yapımı veya demir

yolu balastı ya da diğer balastlama işleri için kullanılan türde), yuvarlak çakıl taşı ve çakmaktaşı, ısıl işlem

görmüş olsun veya olmasın; cüruf, moloz veya benzeri sanayi atık makadamları, başlığın ilk kısmında

bahsedilen maddelerle ilişkili olsun veya olmasın; katranlı makadam; 273.12 veya 273.13 başlıklarında yer

alan taşların granül, mıcır ve tozları, ısıl işlem görmüş olsun veya olmasın

  

274.       Kükürt ve kavrulmamış demir piritler

  

274.1     Kükürt, her çeşit (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt ve koloidal kükürt hariç)

  

274.10   Kükürt, her çeşit (süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt ve koloidal kükürt hariç)

  

274.2     Demir piritler, kavrulmamış

  

274.20   Demir piritler, kavrulmamış

  



277.       Başka yerde sınıflandırılmamış doğal aşındırıcılar (sanayi tipi elmas dahil)

  

277.1     Elmas, sanayi tipi, işlenmiş olsun veya olmasın tasniflenmiş

  

277.11   Elmas, sanayi tipi, işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış, bölünmüş veya yontulmuş

  

277.19   Elmas, sanayi tipi, işlenmiş olsun veya olmasın tasniflenmiş

  

277.2     Başka yerde sınıflandırılmamış doğal aşındırıcılar

  

277.21   Doğal veya sentetik değerli ya da yarı değerli taşların tozları ve pudraları

  

277.22   Zımpara, doğal korindon, doğal lal taşı ve diğer doğal aşındırıcılar

  

277.23   Ponza taşı

  

278.       Diğer mineraller, ham

  

278.2     Kil ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ateşe dayanıklı (refrakter) mineraller

  

278.22   Doğal grafit

  

278.23   Dolomit, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın; dolomit, testereyle veya başka biçimde

dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın;

dolomit, aglomera edilmiş (katranlı dolomit dahil)

  

278.24   Doğal magnezyum karbonat (magnezit)

  

278.25   Erimiş magnezya; sinterlenmiş magnezya; diğer magnezyum oksit, saf olsun veya olmasın

  

278.26   Kaolin ve diğer kaolinli killer, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın

  

278.27   Betonit, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın

  

278.29   Diğer killer (663.5 alt grubunda yer alan killer hariç); andaluzit, siyanit ve silimanit, yanmış

(kalsine edilmiş) olsun veya olmasın; mulit (saf çini); şamot (ateşe dayanıklı kil) veya dinas toprakları

  

278.3     Saf sodyum klorür ve tuz (insan tüketimi için uygun olan tuzlar ve doğal özellikleri değiştirilmiş

(denatüre) tuzlar dahil) ve sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı önleyici veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler

ilave edilmiş olsun olmasın; deniz suyu

  



278.30   Saf sodyum klorür ve tuz (insan tüketimi için uygun olan tuzlar ve doğal özellikleri değiştirilmiş

(denatüre) tuzlar dahil) ve sıvı çözelti içinde veya topaklanmayı önleyici veya akışkanlığı sağlayıcı maddeler

ilave edilmiş olsun olmasın; deniz suyu

  

278.4     Amyant (asbest)

  

278.40   Amyant (asbest)

  

278.5     Kuvars, mika, feldispat, florit, kriyolit ve çiyolit (kriyolite benzeyen bir mineral)

  

278.51   Kuvars (doğal kumlar hariç); kuvarsit, testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok

veya dilim şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın

  

278.52   Mika (dahi); mika atıkları

  

278.53   Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit

  

278.54   Florit

  

278.6     Başka yerde sınıflandırılmamış cüruf, moloz, raspa ve benzeri atıklar

  

278.61   Granül cüruf, demir veya çelik imalatından elde edilen

  

278.62   cüruf, moloz, raspa ve demir veya çelik imalatından elde edilen diğer atıklar

  

278.69   Diğer cüruf ve küller (kelp külü dahil); belediye atıklarının yakılmasıyla elde edilen artıklar

  

278.9     Başka yerde sınıflandırılmamış mineraller, ham

  

278.91   Tebeşir

  

278.92   Doğal baryum sülfat (barit); doğal baryum karbonat (viterit), yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya

olmasın (522.65 başlığı altındaki baryum oksitler hariç)

  

278.93   Doğal sabun taşı (steatit), testereyle veya başka biçimde dikdörtgen (kare dahil) blok veya dilim

şeklinde kabaca tıraşlanmış veya kesilmiş olsun veya olmasın; talk

  

278.94   Doğal boratlar ve bunların konsantreleri, yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın (tuzlu

sulardan ayrıştırılmış boratlar hariç); doğal borik asitler, kuru ağırlık üzerinden hesaplanan borik asit içeriği

(H3BO3) <= %  85 olanlar

  



278.95   Silisli fosil kaba unları (örneğin kizelgur, tripolit, diyotomit) ve benzeri silisyumlu topraklar,

yanmış (kalsine edilmiş) olsun veya olmasın, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) <= 1 olanlar

  

278.96   Bitümlü veya yağlı şist ve katranlı kumlar

  

278.97   Bitüm ve asfalt, doğal; asfaltitler ve asfaltlı kayalar

  

278.98   Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş)

  

278.99   Başka yerde sınıflandırılmamış mineral maddeleri

  

28.         Demirli metal cevherleri ve metal hurdaları

  

281.       Demir cevheri ve konsantreleri

  

281.4     Demir piritler (pirit cürufları), kavrulmuş, aglomera edilmiş olsun veya olmasın

  

281.40   Demir piritler (pirit cürufları), kavrulmuş, aglomera edilmiş olsun veya olmasın

  

281.5     Demir cevheri ve konsantreleri, aglomera edilmemiş

  

281.50   Demir cevheri ve konsantreleri, aglomera edilmemiş

  

281.6     Demir cevheri, aglomera edilmemiş (sinter, pelet, briket vb. şekillerde)

  

281.60   Demir cevheri, aglomera edilmemiş (sinter, pelet, briket vb. şekillerde)

  

282.       Demirli döküntüler ve hurdalar; demir veya çelik hurdalarının ergitilmesi ile elde edilen kütükler

(ingotlar)

  

282.1     Dökme demir döküntü ve hurdaları

  

282.10   Dökme demir döküntü ve hurdaları

  

282.2     Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

  

282.21   Paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları

  

282.29   Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları

  

282.3     Diğer demirli döküntü ve hurdalar



  

282.31   Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları

  

282.32   Torna talaşı, rende talaşı, yonga, freze döküntüleri, testere döküntüleri, eğe talaşı, tıraşlama talaşı ve

baskılama talaşı, paketlenmiş olsun veya olmasın

  

282.33   Demir veya çelik hurdalarının ergitilmesi ile elde edilen kütükler (ingotlar)

  

282.39   Başka yerde sınıflandırılmamış demirli döküntü ve hurdalar

  

283.       Bakır cevherleri ve konsantreleri; bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

  

283.1     Bakır cevherleri ve konsantreleri

  

283.10   Bakır cevherleri ve konsantreleri

  

283.2     Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

  

283.20   Bakır matları; çöktürülmüş bakır (semente bakır)

  

284.       Nikel cevherleri ve konsantreleri; nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer nikel metalürjisi ara

ürünleri

  

284.1     Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

284.10   Nikel cevherleri ve konsantreleri

  

284.2     Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer nikel metalürjisi ara ürünleri

  

284.21   Nikel matları

  

284.22   Nikel oksit sinterleri ve diğer nikel metalürjisi ara ürünleri

  

285.       Alüminyum cevherleri ve konsantreleri (alümin dahil)

  

285.1     Alüminyum cevherleri ve konsantreleri

  

285.10   Alüminyum cevherleri ve konsantreleri

  

285.2     Alümin (alüminyum oksit), yapay korindon hariç

  



285.20   Alümin (alüminyum oksit), yapay korindon hariç

  

286.       Uranyum ve toryum cevherleri ve konsantreleri

  

286.1     Uranyum cevheri ve konsantreleri

  

286.10   Uranyum cevheri ve konsantreleri

  

286.2     Toryum cevheri ve konsantreleri

  

286.20   Toryum cevheri ve konsantreleri

  

287.       Başka yerde sınıflandırılmamış adi metal cevherleri ve konsantreleri

  

287.4     Kurşun cevheri ve konsantreleri

  

287.40   Kurşun cevheri ve konsantreleri

  

287.5     Çinko cevheri ve konsantreleri

  

287.50   Çinko cevheri ve konsantreleri

  

287.6     Kalay cevheri ve konsantreleri

  

287.60   Kalay cevheri ve konsantreleri

  

287.7     Manganez cevheri ve konsantreleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplanan manganez içeriği ≥ %  20

olan manganlı demir cevheri ve konsantreleri dahil)

  

287.70   Manganez cevheri ve konsantreleri (kuru ağırlık üzerinden hesaplanan manganez içeriği ≥ %  20

olan manganlı demir cevheri ve konsantreleri dahil)

  

287.8     Molibden, niyobyum, tantal, titanyum, vanadyum ve zirkonyum cevherleri ve konsantreleri

  

287.81   Molibden cevheri ve konsantreleri, kavrulmuş

  

287.82   Molibden cevheri ve konsantreleri, kavrulmuş olanlar hariç

  

287.83   Titanyum cevheri ve konsantreleri

  

287.84   Zirkonyum cevheri ve konsantreleri



  

287.85   Niyobyum, tantal veya vanadyum cevheri ve konsantreleri

  

287.9     Diğer demir dışı adi metal cevherleri ve konsantreleri

  

287.91   Krom cevheri ve konsantreleri

  

287.92   Tungsten (volfram) cevheri ve konsantreleri

  

287.93   Kobalt cevheri ve konsantreleri

  

287.99   Başka yerde sınıflandırılmamış adi metal cevherleri ve konsantreleri

  

288.       Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı adi metallerin atık ve hurdaları

  

288.1     Cüruf, kül ve artıklar (demir veya çelik imalatından olanlar hariç), metal, arsenik veya bunların

bileşikleri

  

288.10   Cüruf, kül ve artıklar (demir veya çelik imalatından olanlar hariç), metal, arsenik veya bunların

bileşikleri

  

288.2     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer demir dışı adi metallerin atık ve hurdaları

  

288.21   Bakır atık ve hurdaları

  

288.22   Nikel atık ve hurdaları

  

288.23   Alüminyum atık ve hurdaları

  

288.24   Kurşun atık ve hurdaları

  

288.25   Çinko atık ve hurdaları

  

288.26   Kalay atık ve hurdaları

  

289.       Değerli metal cevherleri ve konsantreleri, atık, hurda ve döküntüleri (altın hariç)

  

289.1     Değerli metal cevherleri ve konsantreleri

  

289.11   Gümüş cevheri ve konsantreleri

  



289.19   Diğer değerli metal cevherleri ve konsantreleri

  

289.2     Değerli metallerin veya değerli metallerle (altın hariç) baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş

(clad with) metallerin atık ve hurdaları (altın hariç)

  

289.21   Platinin atık ve hurdaları, platin ile (baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with)

metaller dahil fakat diğer değerli metalleri içeren döküntüler hariç

  

289.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer değerli metallerin atık ve hurdaları veya değerli metallerle

baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metallerin atık ve hurdaları

  

29.         Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal ve bitkisel ham maddeler

  

291.       Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal ham maddeler

  

291.1     Kemik, boynuz, fildişi, toynak, çatallı boynuz, pençe, mercan, kabuklar ve benzeri ürünler

  

291.11   Kemik (balina, fok ve hava soluyan diğer su omurgalılarının kemikleri dahil) ve boynuz içi

kemikleri, işlenmemiş, yağı alınmış, basitçe hazırlanmış (fakat şekillendirilmemiş), asit ile işlem görmüş

veya jelatini alınmış; bu ürünlerin toz ve atıkları

  

291.15   Mercan ve benzeri maddeler, işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış; kabuklar ve mürekkep balığının

iç kabuğu, işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış fakat şekillendirilmemiş; bunların toz ve atıkları

  

291.16   Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuz, çatallı boynuz, toynak,

tırnak, pençe ve gagalar,  vb. toz ve döküntüleri, işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış fakat

şekillendirilmemiş; bunların toz ve atıkları

  

291.9     Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal kökenli maddeler

  

291.91   İnsan saçı, işlenmemiş, yıkanmış veya taranmış olsun ya da olmasın; insan saçı atıkları

  

291.92   Domuz, yaban domuzu v e benzeri hayvanların kılları ve tüyleri; porsuk kılları ve fırça yapımında

kullanılan diğer kıllar; bu kıl ve tüylerin atıkları

  

291.93   Hayvan bağırsak, mesane ve midesi (balıklarınki hariç), bunların bütün veya parçaları

  

291.94   Sığır spermleri

  

291.95   Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüy ve tüylerin parçaları (kenarları tıraşlanmış

olsun veya olmasın) ile ince tüyler, temizlenmekten, dezenfekte edilmekten veya koruma amaçlı işlem

görmekten daha fazla hazırlanmamış; tüylerin veya tüy parçalarının tozları ve atıkları



  

291.96   Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; bölüm 3 altında

yer alan cansız hayvanlar, insan tüketimine uygun olmayan

  

291.98   Akamber, kunduz yağı, misk yapı ve misk; kuduz böceği; öd (safra) , kurutulmuş olsun veya

olmasın; salgı bezleri ve diğer hayvansal ürünler, eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılanlar (taze,

soğutulmuş, dondurulmuş veya başka şekillerde geçici olarak korunmuş

  

291.99   Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal ürünler

  

292.       Başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ham maddeler

  

292.2     Laka; doğal zamklar, reçineler, zamk reçineleri ve kınaçiçeği (belesan/pelesenk)

  

292.22   Arap zamkı

  

292.29   Diğer bitkisel ham maddeler

  

292.3     Bitkisel malzemeler; örgü için olanlar (örneğin bambu, hint kamışı, kamış, saz, sepetçi söğüdü,

rafya, temizlenmiş, ağartılmış veya boyanmış tahıl sapları ve ıhlamur iç kabuğu

  

292.31   Bambu

  

292.32   Hint kamışı

  

292.39   Bitkisel malzemeler; örgü için olanlar (bambu veya hint kamışı hariç)

  

292.4     Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyve dahil), genellikle parfümeri ve eczacılıkta kullanılan veya

böcek ve mantar öldürücü olarak veya benzer amaçlar için kullanılanlar, taze veya kurutulmuş, kesilmiş,

ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun veya olmasın

  

292.42   Ginseng kökü

  

292.49   Diğerleri

  

292.5     Başka yerde sınıflandırılmamış ekim amaçlı kullanılan tohum, meyve ve sporlar

  

292.51   Şeker pancarı tohumu

  

292.52   Yem bitkilerinin tohumları (şeker pancarı tohumu hariç)

  



292.53   Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

  

292.54   Diğer bitki tohumları

  

292.59   Başka yerde sınıflandırılmamış tohum, meyve ve sporlar

  

292.6     Çiçek veya süs bitkilerinin soğanları, yumruları ve kök sapları; aşı kalemi, çelik, canlı ağaç ve diğer

bitkiler

  

292.61   Çiçek soğanı, yumru, yumru kök, bitki soğanı, gövde (sürgün başı) ve kök sapları, dinlenme halinde

sürgün vermiş veya çiçeklenmiş; hindiba bitkisi ve kökleri (054.8 alt grubundaki kökler hariç)

  

292.69   Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), aşı kalemi veya çelikler; mantar miselleri

  

292.7     Kesme çiçekler ve süs bitkileri

  

292.71   Kesme çiçek ve goncaları, buket yapmaya veya süsleme yapmaya uygun, taze, kurutulmuş,

boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya başka şekillerde hazırlanmış

  

292.72   Süs bitkileri, bitki dalları ve diğer kısımları (çiçeksiz veya goncasız), çim, yosun ve likenler, buket

yapmaya veya süsleme yapmaya uygun, taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emdirilmiş (emprenye

edilmiş) veya başka şekillerde hazırlanmış

  

292.9     Başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel kökenli malzemeler

  

292.94   Sebze özsu ve ekstreleri

  

292.95   Pektik maddeler, pektinatlar, pektatlar

  

292.96   Müsilaj ve kıvam arttırıcılar, tadil edilmiş (değiştirilmiş) olsun veya olmasın, bitkisel ürünlerden

türetilenler

  

292.97   Deniz yosunu ve diğer algler

  

292.99   Başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel malzemeler ve bitkisel ürünler

  

3             Mineral yakıtlar, yağlar ve ilgili malzemeler

  

32.         Kömür, kok ve briketler

  

321.       Taşkömürü, kok ve briketler, toz halinde olsun veya olmasın, aglomera edilmemiş



  

321.1     Antrasit

  

321.10   Antrasit

  

321.2     Diğer taşkömürleri

  

321.21   Bitümlü taşkömürü

  

321.22   Diğerler taşkömürleri (antrasit ve bitümlü kömür hariç)

  

322.       Briket, linyit ve turba

  

322.1     Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (taşkömüründen

imal edilmiş)

  

322.10   Briket kömürü, yumurta biçiminde (pres kömür) olanlar ve benzeri katı yakıtlar (taşkömüründen

imal edilmiş)

  

322.2     Linyit, toz halinde olsun veya olmasın (siyah kehribar (jet) hariç)

  

322.21   Linyit, aglomera edilmemiş

  

322.22   Linyit, aglomera edilmiş

  

322.3     Turba (turba döküntüleri dahil), aglomera edilsin veya edilmesin

  

322.30   Turba (turba döküntüleri dahil), aglomera edilsin veya edilmesin

  

325.       Kok ve yarı kok kömürü (karbonlaştırılmış olanlar dahil), kömürden, linyitten veya turbadan,

aglomera edilsin veya edilmesin; karni kömürü

  

325.0     Kok ve yarı kok kömürü (karbonlaştırılmış olanlar dahil), kömürden, linyitten veya turbadan,

aglomera edilsin veya edilmesin; karni kömürü

  

325.00   Kok ve yarı kok kömürü (karbonlaştırılmış olanlar dahil), kömürden, linyitten veya turbadan,

aglomera edilsin veya edilmesin; karni kömürü

  

33.         Petrol, petrol ürünleri ve ilgili maddeler

  

333.       Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham



  

333.0     Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham

  

333.00   Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar, ham

  

334.       Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar (ham olanlar hariç); başka yerde

sınıflandırılmamış müstahzarlar, ağırlığına göre petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ

içeriği ≥ %  70 olanlar, petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ müstahzarın temel bileşenini

oluşturur; atık yağlar

  

334.6     Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar (ham olanlar hariç); başka yerde

sınıflandırılmamış müstahzarlar, ağırlığına göre petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ

içeriği ≥ %  70 olanlar, petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ müstahzarın temel bileşenini

oluşturur (atık yağlar hariç)

  

334.60   Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar (ham olanlar hariç); başka yerde

sınıflandırılmamış müstahzarlar, ağırlığına göre petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ

içeriği ≥ %  70 olanlar, petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde edilen yağ müstahzarın temel bileşenini

oluşturur (atık yağlar hariç)

  

334.7     Atık yağlar

  

334.70   Atık yağlar

  

335.       Başka yerde sınıflandırılmamış petrol ürünleri ve ilgili maddeler

  

335.1     Saf vazelin; parafin mumu; mikrokristalin petrol mumu, yağlı mum, ozokerit (tabii mum), linyit

mumu, turba mumu, diğer mineral mumları ve sentez yoluyla veya başka işlemlerle elde edilen benzeri

ürünler, renklendirilmiş olsun veya olmasın

  

335.11   Saf vazelin

  

335.12   Parafin mumu; mikrokristalin petrol mumu, yağlı mum, ozokerit (tabii mum), linyit mumu, turba

mumu, diğer mineral mumları ve sentez yoluyla veya başka işlemlerle elde edilen benzeri ürünler,

renklendirilmiş olsun veya olmasın

  

335.2     Maden katranları ve bunların damıtılmasıyla elde edilen ürünler (petrolün işlenmesiyle veya başka

herhangi bir işlemle elde edilen benzeri ürünler dahil)

  

335.21   Katran (taşkömüründen, linyitten veya turbadan damıtılmış) ve diğer maden katranları, kurutulmuş

veya kısmen damıtılmış olsun veya olmasın (yeniden yapılandırılmış katranlar dahil)



  

335.22   Benzol

  

335.23   Toluen (toluol)

  

335.24   Ksilol

  

335.25   Taşkömürü katranının yüksek sıcaklıkta damıtılması ile elde edilen yağ ve diğer ürünler; benzeri

ürünler, aromatik bileşen ağırlığının aromatik olmayan bileşen ağırlığını geçen benzeri ürünler

  

335.3     Zift ve zift koku, kömür veya diğer maden katranlarından elde edilenler

  

335.31   Zift

  

335.32   Zift koku

  

335.4     Petrol bitümü, petrol koku ve başka yerde sınıflandırılmamış bitümlü karışımlar

  

335.41   Petrol bitümü ve petrol yağlarının veya bitümlü minerallerden elde edilen yağların diğer artıkları

  

335.42   Petrol koku

  

335.43   Bitümlü karışımlar (doğal asfalta, doğal bitümene, petrol bitümenine, maden katranına veya maden

katranından zifte dayalı olanlar, örneğin bitümlü mastik, akıcı bitüm)

  

34.         Gaz, doğal ve imal edilmiş

  

342.       Propan ve bütan, sıvılaştırılmış

  

342.1     Propan, sıvılaştırılmış

  

342.10   Propan, sıvılaştırılmış

  

342.5     Bütan, sıvılaştırılmış

  

342.50   Bütan, sıvılaştırılmış

  

343.       Doğal gaz, sıvılaştırılmış olsun veya olmasın

  

343.1     Doğal gaz, sıvılaştırılmış

  



343.10   Doğal gaz, sıvılaştırılmış

  

343.2     Doğal gaz, gaz halinde

  

343.20   Doğal gaz, gaz halinde

  

344.       Başka yerde sınıflandırılmamış petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

  

344.1     Etilen, propilen, bütilen ve bütadien, sıvılaştırılmış

  

344.10   Etilen, propilen, bütilen ve bütadien, sıvılaştırılmış

  

344.2     Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, sıvılaştırılmış

  

344.20   Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, sıvılaştırılmış

  

344.9     Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, gaz halinde

  

344.90   Başka yerde sınıflandırılmamış gazlı hidrokarbonlar, gaz halinde

  

345.       Kömür gazı, su gazı, jeneratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

hariç)

  

345.0     Kömür gazı, su gazı, jeneratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

hariç)

  

345.00   Kömür gazı, su gazı, jeneratör gazı ve benzeri gazlar (petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

hariç)

  

35.         Elektrik enerjisi

  

351.       Elektrik enerjisi

  

351.0     Elektrik enerjisi

  

351.00   Elektrik enerjisi

  

4             Hayvansal ve bitkisel sıvı yağlar, katı yağlar ve mumlar

  

41.         Hayvansal sıvı ve katı yağlar

  



411.       Hayvansal sıvı ve katı yağlar

  

411.1     Katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, balık veya deniz memelilerinden elde edilenler, rafine

edilmiş olsun veya olmasın, fakat kimyasal olarak tadil edilmemiş (değiştirilmemiş)

  

411.11   Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları

  

411.12   Katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, balıktan elde edilmiş (karaciğer sıvı yağı hariç)

  

411.13   Katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, deniz memelilerinden elde edilmiş

  

411.2     Lard (domuz yağı); diğer domuz ve kümes hayvanlarının katı yağları, eritilmiş (preslenmiş veya

çözücüyle (solvent) çıkarılmış olsun veya olmasın)

  

411.20   Lard (domuz yağı); diğer domuz ve kümes hayvanlarının katı yağları, eritilmiş (preslenmiş veya

çözücüyle (solvent) çıkarılmış olsun veya olmasın)

  

411.3     Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal sıvı, katı ve gres yağlar

  

411.31   Katı yağlar (domuz ve kümes hayvanlarından elde edilenler), eritilmemiş, taze, soğutulmuş,

dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş

  

411.32   Katı yağlar (büyükbaş hayvanlardan, koyun ve keçilerden elde edilenler), ham veya eritilmiş,

preslenmiş veya çözücüyle (solvent) çıkarılmış olsun veya olmasın

  

411.33   Domuz donyağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostearin, hayvandan elde edilen sıvı yağ (oleo-oil) ve

yenilemeyen sıvı don yağı (tallow oil) (emülsiyon yapılmamış veya karıştırılmamış veya başka şekilde

hazırlanmamış)

  

411.35   Yün yağı ve bundan türetilen yağlı maddeler (lanolin dahil)

  

411.39   Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal sıvı ve katı yağlar ile bunların fraksiyonları, rafine

edilmiş olsun veya olmasın, fakat kimyasal olarak tadil edilmemiş (değiştirilmemiş)

  

42.         Birleşik bitkisel katı ve sıvı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş

  

421.       Sabit bitkisel katı ve sıvı yağlar ile fraksiyonları, "yumuşak" ham, rafine edilmiş

  

421.1     Soya yağı ve fraksiyonları

  

421.11   Soya yağı, ham, yağ içindeki sakızımsı yapı giderilmiş olsun veya olmasın (degum)



  

421.19   Soya yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

  

421.2     Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları

  

421.21   Pamuk tohumu yağı, ham, gossypol bertaraf edilmiş olsun veya olmasın

  

421.29   Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

  

421.3     Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları

  

421.31   Yerfıstığı yağı, ham

  

421.39   Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

  

421.4     Zeytin yağı, zeytinden elde edile diğer yağlar ve fraksiyonları

  

421.41   Natürel birinci zeytinyağı

  

421.42   Diğer zeytinyağı ve fraksiyonları

  

421.49   Yalnızca zeytinden elde edilen yağlar ve fraksiyonları, (421.41 veya 421.42 başlıklarında yer alan

natürel birinci zeytinyağı veya diğer zeytinyağı ve fraksiyonları hariç), 421.41 veya 421.42 başlıklarında yer

alan natürel birinci zeytinyağı, diğer zeytinyağı ve fraksiyonları ile harmanlananlar dahil

  

421.5     Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları

  

421.51   Ayçiçeği ve aspur yağı, ham

  

421.59   Ayçiçeği ve aspur yağı ile bunların fraksiyonları, rafine edilmiş

  

421.6     Mısır yağı ve fraksiyonları

  

421.61   Mısır yağı, ham

  

421.69   Mısır yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

  

421.7     Kanola, kolza veya hardal yağları ile bunların fraksiyonları

  

421.71   Kanola, kolza veya hardal yağları, ham

  



421.79   Kanola, kolza veya hardal yağları ile bunların fraksiyonları, rafine edilmiş

  

421.8     Susam yağı ve fraksiyonları

  

421.80   Susam yağı ve fraksiyonları

  

422.       Sabit bitkisel katı ve sıvı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş ("yumuşak" olanlar hariç)

  

422.1     Keten tohumu yağı (bezir yağı) ve fraksiyonları

  

422.11   Keten tohumu yağı (bezir yağı), ham

  

422.19   Keten tohumu yağı (bezir yağı) ve fraksiyonları, rafine edilmiş

  

422.2     Palm yağı ve fraksiyonları

  

422.21   Palm yağı, ham

  

422.29   Palm yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

  

422.3     Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları

  

422.31   Hindistan cevizi (kopra) yağı, ham

  

422.39   Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş

  

422.4     Palm çekirdeği veya babassu yağı ve bunların fraksiyonları

  

422.41   Palm çekirdeği veya babassu yağı, ham

  

422.49   Palm çekirdeği veya babassu yağı ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş

  

422.5     Hint yağı ve fraksiyonları

  

422.50   Hint yağı ve fraksiyonları

  

422.9     Diğer sabit bitkisel katı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş ("yumuşak" olanlar hariç)

  

422.90   Diğer sabit bitkisel katı yağlar ile fraksiyonları, ham, rafine edilmiş ("yumuşak" olanlar hariç)

  

43.         Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, işlem görmüş; hayvansal

veya bitkisel kökenli mumlar; hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan



karışımları veya müstahzarları

  

431.       Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, işlem görmüş; mumlar;

hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan karışımları veya müstahzarları

  

431.1     Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları,

ısıtma yoluyla vakumda, soy gazda kaynatılmış, oksitlenmiş, kurutulmuş, kükürtlenmiş, havalandırılmış,

polimerleştirilmiş veya başka şekilde kimyasal olarak tadil edilmiş (değiştirilmiş) (431.2 ait grubunda yer

alanlar hariç); hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan karışımları veya

müstahzarları ya da bu katı veya sıvı yağların farklı fraksiyonlarının  yemeye uygun olmayan karışımları

veya müstahzarları

  

431.10   Başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları,

ısıtma yoluyla vakumda, soy gazda kaynatılmış, oksitlenmiş, kurutulmuş, kükürtlenmiş, havalandırılmış,

polimerleştirilmiş veya başka şekilde kimyasal olarak tadil edilmiş (değiştirilmiş) (431.2 ait grubunda yer

alanlar hariç); hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların yemeye uygun olmayan karışımları veya

müstahzarları ya da bu katı veya sıvı yağların farklı fraksiyonlarının  yemeye uygun olmayan karışımları

veya müstahzarları

  

431.2     Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları, kısmen veya tümüyle

hidrojenize edilenler, interesterifikasyon (aynı trigliserid molekülündeki asit köklerinin yer değişimi)

uygulanmış, tekrar esterleştirilmiş veya elaidinize edilmiş, rafine edilsin veya edilmesin, fakat daha fazla

hazırlanmamış

  

431.21   Hayvansal katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları

  

431.22   Bitkisel katı ve sıvı yağlar ile bunların fraksiyonları

  

431.3     Degra; yağlı maddelerin veya hayvansal ya da bitkisel mumların işlenmesinden ortaya çıkan artıklar

  

431.30   Degra; yağlı maddelerin veya hayvansal ya da bitkisel mumların işlenmesinden ortaya çıkan artıklar

  

431.4     Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), balmumu, böcek balmumu ve ispermeçet (balina yağı), rafine

edilmiş veya renklendirilmiş olsun ya da olmasın

  

431.41   Bitkisel mumlar, trigliseritler hariç

  

431.42   Balmumu, böcek balmumu ve ispermeçet (balina yağı), rafine edilmiş veya renklendirilmiş olsun ya

da olmasın

  

5             Kimyasallar ve ilgili ürünler



  

51.         Organik kimyasallar

  

511.       Başka yerde sınıflandırılmamış hidrokarbonlar ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış

veya nitrozolanmış türevleri

  

511.1     Asiklik (halkasız) hidrokarbonlar

  

511.11   Etilen

  

511.12   Propilen

  

511.13   Bütilen, bütadien ve metilbütadien

  

511.14   Doymuş asiklik hidrokarbonlar

  

511.19   Başka yerde sınıflandırılmamış asiklik hidrokarbonlar

  

511.2     Siklik (halkalı) hidrokarbonlar

  

511.21   Siklohekzan

  

511.22   Benzen, saf

  

511.23   Toluen (toluol), saf

  

511.24   Ksilen, saf

  

511.25   Stiren

  

511.26   Etilbenzen

  

511.27   Kümen (izopropil benzen)

  

511.29   Başka yerde sınıflandırılmamış siklik hidrokarbonlar

  

511.3     Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

  

511.31   Vinil klorür (kloretilen)

  

511.32   Trikloroetilen



  

511.33   Tetrakloroetilen (perkloroetilen)

  

511.34   Asiklik hidrokarbonların diğer doymamış klorlanmış türevleri

  

511.35   Etilen diklorür (1, 2 dikloretan)

  

511.36   Asiklik hidrokarbonların diğer doymuş klorlanmış türevleri

  

511.37   Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyotlanmış türevleri

  

511.38   Asiklik hidrokarbonların en az iki farklı halojen içeren halojenlenmiş türevleri

  

511.39   Başka yerde sınıflandırılmamış hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri

  

511.4     Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun veya

olmasın)

  

511.40   Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun veya

olmasın)

  

512.       Alkol, fenol, fenol alkol ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

türevleri

  

512.1     Asiklik monohidrik alkoller

  

512.11   Metanol (metil alkol)

  

512.12   Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)

  

512.13   Bütanol

  

512.14   Oktanol (oktil alkol) ve bunların izomerleri

  

512.15   Etil alkol (doğal özellikleri değiştirilmemiş (tağyir edilmemiş)), alkol derecesi ≥ %  80

  

512.16   Etil alkol ve diğer alkoller (doğal özellikleri değiştirilmiş (tağyir edilmiş), herhangi bir derecede

olan)

  

512.17   Sanayi tipi yağ alkolleri

  



512.18   Sanayi tipi monokarboksilik yağ asitleri; rafine işlemleri sırasında ortaya çıkan asit yağları

  

512.19   Diğer monohidrik alkoller

  

512.2     Diğer asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

türevleri

  

512.21   Etilen glikol (etandiol)

  

512.22   Gliserol (gliserin); ham sulu ve sudkostik çözeltili gliserol (gliserin)

  

512.23   Pentaeritritol

  

512.24   Mannitol

  

512.25   D-glusitol (sorbitol)

  

512.29   Diğer asiklik alkoller

  

512.3     Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

512.31   Siklanik, siklenik veya sikloterpenik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış

veya nitrozolanmış türevleri

  

512.35   Aromatik siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

türevleri

  

512.4     Fenol ve fenol alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış

türevleri

  

512.41   Fenol (hidroksibenzen), saf halde ve bunun tuzları

  

512.42   Başka yerde sınıflandırılmamış krezol ve bunun tuzları

  

512.43   Diğer fenoller ve fenol alkoller

  

512.44   Fenol veya fenol alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

513.       Karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların

halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  



513.7     Monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;

bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

513.71   Asetik asit ve bunun tuzları

  

513.72   Asetik asit esterleri

  

513.73   Metakrilik asit, bunun tuzları ve esterleri

  

513.74   Formik asit, bunun tuzları ve esterleri

  

513.75   Buturik asit, valerik asit, bunların tuzları ve esterleri

  

513.76   Palmitik asit, stearik asit, bunların tuzları ve esterleri

  

513.77   Başka yerde sınıflandırılmamış doymuş asiklik monokarboksilik asitler; bunların anhidritleri,

halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya

nitrozolanmış türevleri

  

513.78   Oleik, linoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri

  

513.79   Diğer doymamış asiklik monokarboksilik asitler; bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve

peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

513.8     Polikarboksilik asitler; bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların

halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

513.81   Maleik anhidrit

  

513.82   Ftalik anhidrit

  

513.83   Dioktil ortoftalat

  

513.84   Dimetil tereftalat

  

513.85   Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksil asitler, bunların  anhidritleri, halojenürleri,

peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri

  

513.89   Başka yerde sınıflandırılmamış polikarboksilik asitler; bunların anhidritleri, halojenürleri,

peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  



513.9     Karboksilik asitler (ilave oksijen fonksiyonlu) ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve

peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

513.91   Laktik asit, tartarik asit, sitrik asit ile bunların tuzları ve esterleri

  

513.92   Diğer karboksilik asitler (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın ilave alkol fonksiyonlu), bunların

anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile türevleri

  

513.93   Salisilik asit ve bunun tuz ve esterleri

  

513.94   Diğer karboksilik asitler (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın ilave fenol fonksiyonlu), bunların

anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile türevleri

  

513.95   Diğer karboksilik asitler (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın ilave aldehit veya keton fonksiyonlu)

ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile türevleri

  

513.96   Başka yerde sınıflandırılmamış karboksilik asitler (ilave oksijen fonksiyonlu), bunların anhidritleri,

halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ile bunların türevleri

  

514.       Azot fonksiyonlu bileşikler

  

514.5     Amin fonksiyonlu bileşikler

  

514.51   Asiklik monoaminler ve bunun türevleri; bunların tuzları

  

514.52   Asiklik poliaminler ve bunun türevleri; bunların tuzları

  

514.53   Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monoaminler veya poliaminler, bunların türevleri; bunların

tuzları

  

514.54   Aromatik monoaminler ve bunların türevleri; bunların tuzları

  

514.55   Aromatik poliaminler ve bunun türevleri; bunların tuzları

  

514.6     Oksijen fonksiyonlu amino bileşikler

  

514.61   Amino alkoller, bunların eterleri ve esterleri (birden fazla türde oksijen fonksiyonu içerenler hariç);

bunların tuzları

  

514.62   Amino naftoller ve amino fenoller, bunların eterleri ve esterleri (birden fazla türde oksijen

fonksiyonu içerenler hariç); bunların tuzları



  

514.63   Amino aldehit, amino keton ve amino kinon (birden fazla türde oksijen fonksiyonu içerenler hariç);

bunların tuzları

  

514.64   Lisin, bunun esterleri ve tuzları; glutamik asit ve bunun tuzları

  

514.65   Başka yerde sınıflandırılmamış amino asitler, bunların esterleri (birden fazla türde oksijen

fonksiyonu içerenler hariç); bunların tuzları

  

514.67   Amino alkol fenol, amino asit fenol ve diğer oksijen fonksiyonlu amino bileşikler

  

514.7     Karboksiamid fonksiyonlu bileşikler; karbonik asidin amid fonksiyonlu bileşikleri (üre hariç)

  

514.71   Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve bunların türevleri; bunların tuzları

  

514.73   Üreinler ve bunların türevleri ile tuzları

  

514.79   Diğer siklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve bunların türevleri; bunların tuzları

  

514.8     Diğer azot fonksiyonlu bileşikler

  

514.81   Dörtlü (kuaterner) amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipitler

  

514.82   Karboksiimid fonksiyonlu bileşikler (sakarin ve tuzları dahil) ve imin fonksiyonlu bileşikler

  

514.83   Akrilonitril

  

514.84   Diğer nitril fonksiyonlu bileşikler

  

514.85   Diazo-, azo- veya azoksi- bileşikler

  

514.86   Hidrazin ve hidroksilaminin organik türevleri

  

514.89   Diğer azot fonksiyonlu bileşikler

  

515.       Organo-inorganik bileşikler, heterosiklik bileşikler, nükleik asitler ve bunların tuzları ile

sülfonamidler

  

515.4     Organo-kükürt bileşikleri

  

515.42   Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar



  

515.43   Tiuram mono-, di- veya tetrasülfidler (tetrasülfürler)

  

515.44   Methionin

  

515.49   Diğer organo-kükürt bileşikleri

  

515.5     Diğer organo-inorganik bileşikler

  

515.50   Diğer organo-inorganik bileşikler

  

515.6     Laktamlar; yalnızca hetero oksijen atomları ile oluşan diğer heterosiklik bileşikler

  

515.61   Laktamlar

  

515.62   Kumarin, metilkumarin ve etilkumarinler

  

515.63   Diğer laktonlar

  

515.69   Başka yerde sınıflandırılmamış yalnızca hetero oksijen atomları ile oluşan heterosiklik bileşikler

  

515.7     Diğer heterosiklik bileşikler; nükleik asitler

  

515.71   Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan ve hidrojenize edilmiş olsun veya

olmasın, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirazol halkası içerenler

  

515.72   Hidantoin ve türevleri

  

515.73   Diğer heterosiklik bileşikler, hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın, yapısında başka bir halkayla

birleşmemiş imidazol halkası olanlar

  

515.74   Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan ve hidrojenize edilmiş olsun veya

olmasın, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş piridin halkası içerenler

  

515.75   Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan ve hidrojenize edilmiş olsun veya

olmasın, yapısında başka bir halkayla birleşmemiş kinolin veya  izokinolin halka sistemi içerenler

  

515.76   Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşan, hidrojenize edilmiş olsun veya

olmasın yapısında başka bir halkayla birleşmemiş pirimidin halkası veya piperazin halkası ya da triazin

halkası içerenler; nükleer asitler ve bunların tuzları

  



515.77   Heterosiklik bileşikler, yalnızca hetero azot atomları ile oluşanlar

  

515.78   Heterosiklik bileşikler, hidrojenize edilmiş olsun veya olmasın yapısında başka bir halkayla

birleşmemiş fenotiazin halka sistemi olanlar, daha ileri derecede birleşmemiş

  

515.79   Başka yerde sınıflandırılmamış heterosiklik bileşikler

  

515.8     Sülfonamidler

  

515.80   Sülfonamidler

  

516.       Diğer organik kimyasallar

  

516.1     Eterler, alkol peroksitler, eter peroksitler, epoksitler, asetaller ve hemiasetaller ile bunların bunların

halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

516.12   Asetaller ve hemiasetaller, diğer oksijen fonksiyonlu olsun veya olmasın bunların halojelenmiş,

sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

516.13   Oksiran (etilen oksit)

  

516.14   Metiloksiran (propilen oksit )

  

516.15   Diğer epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler, halkasında üç atom olanlar ve

bunların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

516.16   Asiklik, siklanik, siklenik, sikloterpenik ve aromatik eterler; bunların halojelenmiş, sülfolanmış,

nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

516.17   Eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller; alkol peroksit, eter peroksit, keton peroksit; bunların

halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

516.2     Aldehit, keton ve kinon fonksiyonlu bileşikler

  

516.21   Asiklik aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın

  

516.22   Diğer aldehitler, diğer oksijen fonksiyonu olsun veya olmasın; aldehitlerin siklik polimerleri;

paraformaldehit

  

516.23   Aseton

  



516.24   Bütanon (metil etil keton)

  

516.25   Diğer asiklik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın

  

516.26   Asiklik aldehitlerin (diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın) ve diğer aldehitlerin (diğer oksijen

fonksiyonu olsun veya olmasın), aldehitlerin siklik polimerlerinin ve paraformaldehitlerin (516.21 ve 516.22

başlıklarında yer alan ürünler) halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

516.27   Kamfor (kafuru)

  

516.28   Diğer siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın

  

516.29   Aromatik ketonlar, diğer oksijen fonksiyonu olmaksızın; keton-alkol, keton-aldehit, keton-fenol ve

ketonlar, diğer oksijen fonksiyonlu; kinonlar; keton ve kinonların halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış

veya nitrozolanmış türevleri

  

516.3     Ametallerin inorganik asitli esterleri, bunların tuzları ve halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya

nitrozolanmış türevleri

  

516.31   Fosforik esterler ve bunların tuzları (laktofosfatlar dahil); halojelenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış

veya nitrozolanmış türevleri

  

516.39   Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların

tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

  

516.9     Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasallar

  

516.91   Başka yerde sınıflandırılmamış enzimler; hazır enzimler

  

516.92   Şekerler, kimyasal olarak saf (sakaroz, laktoz, maltoz, glukoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri ve

esterleri ile bunların tuzları (541.4 ve 541.5 alt gruplarında yer alan ürünler ile 541.61 başlığında yer alan

ürünler hariç)

  

516.99   Diğer organik bileşikler

  

52.         İnorganik kimyasallar

  

522.       İnorganik kimyasal elementler, oksitler ve halojen tuzları

  

522.1     Başka yerde sınıflandırılmamış  karbonlar (karbon karası dahil)

  



522.10   Başka yerde sınıflandırılmamış  karbonlar (karbon karası dahil)

  

522.2     Diğer kimyasal elementler

  

522.21   Hidrojen, asal gaz, azot ve oksijen

  

522.22   Selenyum, telllür, fosfor, arsenik ve bor

  

522.23   Silisyum

  

522.24   Klor

  

522.25   Flor; brom ve iyot

  

522.26   Süblime kükürt, çöktürülmüş kükürt, koloidal kükürt

  

522.27   Civa

  

522.28   Sodyum

  

522.29   Kalsiyum, stronsiyum ve baryum; nadir toprak metalleri, skandiyum, itriyum ve alkali veya toprak-

alkali metaller, kendi aralarında karışım ya da alaşım halde olsun veya olmasın

  

522.3     Ametallerin inorganik asit ve inorganik oksijen bileşikleri

  

522.31   Hidrojen klorür (hidroklorür asit (tuz ruhu)); klorosülfürik asit

  

522.32   Sülfürik asit; oleum

  

522.33   Nitrik asit; sülfonitrik asitler

  

522.34   Difosfor pentaoksit (fosfor pentaoksit); fosforik asit ve polifosforik asitler

  

522.35   Bor oksitleri; borik asitler

  

522.36   Diğer inorganik asitler

  

522.37   Silisyum dioksit

  

522.39   Ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri

  



522.4     Ametallerin halojen veya kükürtlü bileşikleri

  

522.41   Ametallerin halojenürleri ve halojenür oksitleri

  

522.42   Ametallerin sülfidleri (sülfürleri); ticari fosfor trisülfid (fosfor trisülfür)

  

522.5     Çinko, krom, manganez, demir, kobalt, titanyum ve kurşunun oksitleri

  

522.51   Çinko oksit; çinko peroksit

  

522.52   Krom oksitleri ve hidroksitleri

  

522.53   Manganez oksitleri

  

522.54   Demir oksitleri ve hidroksitleri; toprak boyalar, ağırlık itibariyle %  70 veya daha fazla hematit

(Fe2O3 olarak değerlendirilen demir bileşiği) içeren

  

522.55   Kobalt oksitler ve hidroksitler; ticari kobalt oksitler

  

522.56   Titanyum oksitler

  

522.57   Kurşun oksitleri; kırmızı kurşun (sülyen (minyum)) ve turuncu kurşun (minoranj)

  

522.6     Diğer inorganik bazlar, diğer metal oksitler, hidroksitler ve peroksitler

  

522.61   Amonyak, susuz (saf) halde veya sulu çözelti şeklinde

  

522.62   Sodyum hidroksit (kostik soda(sudkostik)), katı halde

  

522.63   Sodyum hidroksit (kostik soda(sudkostik)), sulu çözeltide (soda kül suyu veya sıvı soda)

  

522.64   Potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri

  

522.65   Magnezyum hidroksit ve peroksit; stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri

  

522.66   Alüminyum hidroksit

  

522.67   Suni korindon, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

  

522.68   Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları

  



522.69   Diğer inorganik bazlar, diğer metal oksitler, hidroksitler ve peroksitler

  

523.       İnorganik asit ve metallerin tuzları ve peroksi tuzları

  

523.1     Florürler; florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer kompleks florin tuzları

  

523.10   Florürler; florosilikatlar, floroalüminatlar ve diğer kompleks florin tuzları

  

523.2     Klorürler, klorür oksitler ve klorür hidroksitler; bromür ve bromür oksitler; iyodür ve iyodür

oksitler

  

523.21   Amonyum klorür (nişadır)

  

523.22   Kalsiyum klorür

  

523.29   Diğer klorürler, klorür oksitler ve klorür hidroksitler; diğer bromür ve bromür oksitler; iyodür ve

iyodür oksitler

  

523.3     Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler; kloratlar ve perkloratlar;

bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar

  

523.31   Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler

  

523.32   Sodyum kloratlar

  

523.39   Diğer kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar

  

523.4     Sülfidler (sülfürler); polisülfidler (polisülfürler), ditiyonitler, sülfoksilatlar, sülfitler, tiyosülfatlar,

diğer sülfatlar, şap ve peroksisülfatlar (persülfatlar)

  

523.41   Sodyum sülfidler (sülfürler)

  

523.42   Diğer sülfidler (sülfürler); polisülfidler (polisülfürler)

  

523.43   Ditiyonitler ve sülfoksilatlar

  

523.44   Sülfitler ve tiyosülfatlar

  

523.45   Sodyum sülfidler (sülfürler)

  

523.49   Diğer sülfatlar, şap ve peroksisülfatlar (persülfatlar)



  

523.5     Nitritler, nitratlar

  

523.51   Nitritler

  

523.52   Potasyum nitrat

  

523.59   Diğer nitratlar

  

523.6     Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar

  

523.61   Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler)

  

523.63   Diğer fosfatlar

  

523.64   Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)

  

523.65   Diğer polifosfatlar

  

523.7     Karbonatlar, peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); ticari amonyum karbonatlar (amonyum karbamat

içeren)

  

523.72   Nötr sodyum karbonat (disodyum karbonat)

  

523.73   Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)

  

523.74   Potasyum karbonatlar

  

523.79   Diğer karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar)

  

523.8     İnorganik asit ve metallerin tuzları ve peroksi tuzları

  

523.81   Siyanür, siyanür oksit ve kompleks siyanürler

  

523.83   Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

  

523.84   Boratlar: peroksoboratlar (perboratlar)

  

523.89   İnorganik asitlerin ve peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

alüminosilikatlar dahil), azitler hariç

  



524.       Diğer inorganik kimyasallar; değerli metallerin organik ve inorganik bileşikleri

  

524.3     Metal asitlerinin tuzları; değerli metallerin organik ve inorganik bileşikleri

  

524.31   Oksometalik veya peroksometalik asitlerin tuzları

  

524.32   Koloidal değerli metaller; değerli metallerin organik veya inorganik bileşikleri, kimyasal yapısı

bilinsin veya bilinmesin; değerli metallerin amalgamları

  

524.9     Başka yerde sınıflandırılmamış organik ve inorganik kimyasal ürünler

  

524.91   Hidrojen peroksit, üreyle katılaştırılmış olsun veya olmasın

  

524.92   Fosfitler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin (ferro fosfat hariç)

  

524.93   Kalsiyum karbür (karpit), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

  

524.94   Karbürler (kalsiyum karbür (karpit) hariç), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

  

524.95   Hidritler; nitritler; azitler; silisidler ve boridler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

  

524.96   Cıvanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamları hariç)

  

524.99   Başka yerde sınıflandırılmamış inorganik bileşikler (damıtık su, iletken su ve benzeri saflıktaki su

dahil); sıvı hava (asal gazlar giderilmiş olsun veya olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (değerli

metallerin amalgamları hariç)

  

525.       Radyoaktif elementler, izotoplar ve ilgili malzemeler

  

525.1     Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (bölünebilir veya çoğalabilir kimyasal

elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışımlar ve artıklar

  

525.11   Doğal uranyum ve bileşikleri; alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon) (sermetler dahil), seramik ürünler

ve doğal uranyum veya doğal uranyum bileşikleri içeren karışımlar

  

525.13   İçeriğindeki U 235 oranı zenginleştirilmiş uranyum ve bileşikleri; plütonyum ve bileşikleri; U 235

oranı zenginleştirilmiş uranyum, plütonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, çözeltiler

(dispersiyon) (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar

  

525.15   U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bileşikleri; toryum ve bileşikleri; U 235 oranı

fakirleştirilmiş uranyum, plütonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon)

(sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar



  

525.17   Nükleer reaktörlerin ömrünü tamamlamış radyasyonlu yakıt kartuşları (elemanları)

  

525.19   Başka yerde sınıflandırılmamış radyoaktif elementler, izotoplar ve bunların bileşikleri; bu

elementleri, izotopları veya bileşiklerini içeren alaşımlar, çözeltiler (dispersiyon) (sermetler dahil), seramik

ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar

  

525.9     Kararlı izotoplar ve bunların bileşikleri; nadir toprak metallerinin, itriyumun veya skandiyumun ya

da bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri

  

525.91   İzotoplar (525.1 alt grubunda yer alanlar hariç); kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin bu

izotopların organik veya inorganik bileşikleri

  

525.95   Nadir toprak metallerinin, itriyumun veya skandiyumun ya da bu metallerin karışımlarının organik

veya inorganik bileşikleri

  

53.         Boyama, tabaklama ve renklendirme malzemeleri

  

531.       Sentetik organik renklendirme maddeleri ve renkli laklar ile bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.1     Sentetik organik renklendirme maddeleri ve renkli laklar ile bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.11   Dispers boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.12   Asit boyalar (ön metalleştirme yapılmış olsun veya olmasın) ve bunlara dayalı müstahzarlar;

mordan boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.13   Bazik boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.14   Direkt boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.15   Vat boyalar (pigment durumunda kullanılabilir olanlar dahil) ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.16   Reaktif boyalar ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.17   Pigmentler ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

531.19   Diğer sentetik organik renklendirme maddeleri (531.1 alt grubundaki başlıklardan en az ikisinde yer

alan renklendirme maddelerinden oluşan karışımlar dahil)

  

531.2     Bir tür floresan parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik

ürünler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin; renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar



  

531.21   Bir tür floresan parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik

ürünler, kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin

  

531.22   Renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

532.       Boyama ve tabaklama ekstreleri ile sentetik tabaklama malzemeleri

  

532.2     Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve bunların türevleri; bitkisel veya hayvansal

kökenli renklendirme maddeleri ve bunlara dayalı müstahzarlar

  

532.21   Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

  

532.22   Renklendirme maddeleri, bitkisel veya hayvansal kökenli olanlar (boyama ekstreleri dahil fakat

kemik siyahı/hayvan karası hariç), kimyasal yapısı bilinsin veya bilinmesin; bunlara dayalı müstahzarlar

  

532.3     Sentetik organik tabaklama maddeleri; inorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları,

doğal tabaklama maddelerini içersin veya içermesin; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar

  

532.31   Sentetik organik tabaklama maddeleri

  

532.32   İnorganik tabaklama maddeleri; tabaklama müstahzarları, doğal tabaklama maddelerini içersin veya

içermesin; ön tabaklama için enzimatik müstahzarlar

  

533.       Hazır pigment, boya, vernik ve ilgili malzemeler

  

533.1     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer renklendirme maddeleri; renklendirme maddelerine dayalı

müstahzarlar; luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan inorganik ürünler, kimyasal yapısı bilinsin veya

bilinmesin

  

533.11   Pigmentler ve müstahzarlar, titanyum dioksit bazlı

  

533.12   Pigmentler ve müstahzarlar, krom bileşikleri bazlı

  

533.14   Ultramarin ve ultramarin esaslı müstahzarlar

  

533.15   Litopon ile diğer pigmentler ve müstahzarlar, çinko sülfür bazlı

  

533.17   Başka yerde sınıflandırılmamış renklendirme maddeleri ve diğer müstahzarlar

  

533.18   Luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan inorganik ürünler



  

533.2     Matbaa mürekkebi

  

533.21   Matbaa mürekkebi, siyah

  

533.29   Matbaa mürekkebi, diğerleri (siyah hariç)

  

533.4     Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve distemperler (tutkallı boya) dahil); emülsiyon plastik

boyalar; hazır sulu pigmentler, derinin bitirilmesi için olanlar; pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil),

susuz ortamda dağılmış, sıvı veya macunsu şekilde, boyaların (emay dahil) imalatında kullanılan türde;

ıstampacılığa özgü varaklar; başka yerde sınıflandırılmamış boyar maddeler ve diğer renklendirici maddeler,

perakende satış için hazır halde

  

533.41   Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve tav boyaları dahil), sentetik polimer esaslı veya kimyasal

olarak tadil edilmiş tabii polimer esaslı, sulu ortamda dağılan ve çözülenler

  

533.42   Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve tav boyaları dahil), sentetik polimer esaslı veya kimyasal

olarak tadil edilmiş tabii polimer esaslı, susuz ortamda dağılan ve çözülenler; emülsiyon plastik boyalar

  

533.43   Boyalar ve vernikler (emaylar, laklar ve distemperler (tutkallı boya) dahil); hazır sulu pigmentler,

derinin bitirilmesi için olanlar

  

533.44   Pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil), susuz ortamda dağılmış, sıvı veya macunsu şekilde,

boyaların (emay dahil) imalatında kullanılan türde; ıstampacılığa özgü varaklar; başka yerde

sınıflandırılmamış boyar maddeler ve diğer renklendirici maddeler, perakende satış için hazır halde

  

533.5     Renklendirme müstahzarları, seramik, emayeleme ve cam sanayiinde kullanılan türde; ressam

boyaları, boya kurutucular ve macunlar

  

533.51   Hazır boya pigmentleri, hazır matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve hazır renklendiriciler, camlaştırılabilir

emay ve sırlar, astarlar, sıvı cilalar ve benzerleri müstahzarlar (seramik, emayeleme ve cam için); cam firit

ve diğer camlar,  toz, granül veya pul halinde

  

533.52   Ressam, öğrenci veya tabelacıların boyaları, renk ayarlayıcılar, eğlence amaçlı boyalar ve

benzerleri, (tabletler, tüpler, kavanozlar, şişeler, kutular veya benzeri formlarda ya da paketlerde olanlar)

  

533.53   Hazır kurutucu maddeler

  

533.54   Cam macunları; aşı macunları, reçine macunları, kalafatçılık bileşikleri ve diğer macunlar;

boyacılıkta kullanılan dolgu maddeleri; ateşe dayanıksız yüzey hazırlama müstahzarları (bina cepheleri, iç

cephe duvarları, zeminler, tavanlar vb. için olanlar)



  

533.55   Başka yerde sınıflandırılmamış organik kompozit çözücüler (solventler) ve incelticiler (tiner); hazır

boya veya vernik çıkarıcılar

  

54.         Tıbbi ve eczacılık ürünleri

  

541.       Tıbbi ve eczacılık ürünleri, 542 grubunda yer alan ilaçlar hariç

  

541.1     Provitaminler ve vitaminler, doğal veya sentezle üretilmiş (doğal konsantreler dahil), bunların

vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların karışımları, herhangi bir çözücüde olsun veya olmasın (542

grubunda yer alan ilaçlar hariç)

  

541.12   Vitamin A ve türevleri, saf halde

  

541.13   Vitamin B ve türevleri, saf halde

  

541.14   Vitamin C ve türevleri, saf halde

  

541.15   Vitamin E ve türevleri, saf halde

  

541.16   Diğer vitaminler ve türevleri, saf halde

  

541.17   Provitamin ve vitaminlerin karışımları (doğal konsantreler dahil), herhangi bir çözücüde olsun veya

olmasın

  

541.3     Antibiyotikler (ilaç hammaddesi), 542 grubunda ilaç olarak yer almayanlar

  

541.31   Penisilin ve penisilanik asit yapısındaki türevleri; bunların tuzları

  

541.32   Streptomisin ve türevleri; bunların tuzları

  

541.33   Tetrasiklin ve türevleri; bunların tuzları

  

541.39   Diğer antibiyotikler (ilaç hammaddesi)

  

541.4     Bitkisel alkaloidler, doğal veya sentezle üretilmiş, bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer

türevleri, 542 grubunda ilaç olarak yer almayanlar

  

541.41   Afyon alkaloidleri ve türevleri; bunların tuzları

  

541.42   Kınakına alkaloidleri ve türevleri; bunların tuzları



  

541.43   Kafein ve tuzları

  

541.44   Efedrin ve tuzları

  

541.45   Teofilin ve aminofilin (teofilin etilendiamin (aminofilin) ve bunların türevleri; bunların tuzları

  

541.46   Avdar mahmuzu alkolidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları

  

541.49   Diğer bitkisel alkoloidler ve tuzları; başka yerde sınıflandırılmamış alkoloidlerin türevleri ve

bunların tuzları

  

541.5     Hormonlar, prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler, doğal veya sentezle üretilmiş; bunların

türevleri ve yapısal analogları (temelde hormon olarak kullanılan zincir yapısı değiştirilmiş polipeptitler

dahil)

  

541.53   Steroidal hormonlar, türevleri ve yapısal analogları

  

541.54   Polipeptit hormonlar, protein hormonları ve glikoprotein hormonları, bunların türevleri ve yapısal

analogları

  

541.55   Katekolamin hormonları, türevleri ve yapısal analogları

  

541.56   Prostaglandinler, tromboksanlar ve lökotrienler; bunların türevleri ve yapısal analogları

  

541.59   Diğer hormonlar

  

541.6     Glikosidler; salgı bezleri ve diğer organlar ile bunların ekstreleri;  antiserumlar, aşılar ve benzeri

ürünler

  

541.61   Glikosidler, bunların doğal veya sentez ile üretilen tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri

  

541.62   Tedavi amaçlı kullanılan salgı bezleri ve diğer organlar, kurutulmuş, toz halinde olsun veya

olmasın; bunların tedavi amaçlı kullanılan ekstreleri; heparin ve bunun tuzları; tedavi amaçlı veya koruyucu

olarak kullanılan insan veya hayvan kaynaklı başka yerde sınıflandırılmamış diğer maddeler

  

541.63   Antiserum ve diğer kan fraksiyonları ile tadil edilmiş (değiştirilmiş) bağışıklık ürünleri; insanlar

için aşılar ve veterinerlik ilaçları

  

541.64   İnsan kanı; tedavi edici, koruyucu veya diyagnostik (tanı) amaçlı kullanılan hazır hayvan kanı;

toksinler, mikro organizma kültürleri (maya hariç) ve benzeri ürünler



  

541.9     Eczacılık ürünleri (tıbbi ilaçlar hariç)

  

541.91   Başka yerde sınıflandırılmamış tamponlar, gazlı bezler, bandajlar ve benzeri ürünler (örneğin

pansuman pedleri, yapışkanlı plasterler, yakılar), tıbbi maddeler emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya

kaplanmış ya da perakende satış için tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amacına uygun formlarda veya

paketlerde olanlar

  

541.92   Kan gruplama reaktifleri

  

541.93   Radyografi muayeneleri için X-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; hastaya uygulanmak üzere

tasarlanmış diyagnostik (tanı) reaktifleri

  

541.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eczacılık ürünleri ve müstahzarları

  

542.       Tıbbi ilaçlar (veterinerlik ilaçları dahil)

  

542.1     Tıbbi ilaçlar, antibiyotik veya bunların türevlerini içerenler

  

542.11   Tıbbi ilaçlar, penisilin veya penisilanik asit yapısındaki türevlerini içerenler ya da streptomisin veya

bunun türevlerini içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

  

542.12   Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotikleri içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya

paketlenmemiş olanlar

  

542.13   Tıbbi ilaçlar, penisilin veya penisilanik asit yapısındaki türevlerini içerenler ya da streptomisin veya

bunun türevlerini içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

  

542.19   Tıbbi ilaçlar, diğer antibiyotikleri içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya

paketlenmiş olanlar

  

542.2     Tıbbi ilaçlar, hormon veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünler (antibiyotikler hariç)

  

542.21   Tıbbi ilaçlar, insülin içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş

olanlar

  

542.22   Tıbbi ilaçlar, diğer hormonları veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünleri (antibiyotikler hariç)

içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya paketlenmemiş olanlar

  

542.23   Tıbbi ilaçlar, insülin içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

  



542.24   Tıbbi ilaçlar, kortikosteroid hormonu içerenler, bunların türevleri ve yapısal analogları

  

542.29   Tıbbi ilaçlar, diğer hormonları veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünleri (antibiyotikler hariç)

içerenler, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

  

542.3     Tıbbi ilaçlar, alkaloid veya bunların türevlerini içerenler (hormonları, alt grup 541.5'de yer alan

diğer ürünleri veya antibiyotikleri içerenler hariç)

  

542.31   Tıbbi ilaçlar, alkaloid veya bunların türevleri, perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya

paketlenmemiş olanlar

  

542.32   Tıbbi ilaçlar, alkaloid veya bunların türevleri, perakende satış için dozajı belirlenmiş veya

paketlenmiş olanlar

  

542.9     Başka yerde sınıflandırılmamış tıbbi ilaçlar

  

542.91   Tıbbi ilaçlar, başka yerde sınıflandırılmamış,  perakende satış için dozajı belirlenmemiş veya

paketlenmemiş olanlar

  

542.92   Tıbbi ilaçlar, vitamin veya 541.5 alt grubunda yer alan diğer ürünler,  perakende satış için dozajı

belirlenmiş veya paketlenmiş olanlar

  

542.93   Tıbbi ilaçlar, başka yerde sınıflandırılmamış,  perakende satış için dozajı belirlenmiş veya

paketlenmiş olanlar

  

55.         Uçucu yağlar, reçinemsiler (rezinoitler) ve parfüm maddeleri; kişisel bakım, cilalama ve temizleme

müstahzarları

  

551.       Uçucu yağlar, parfümler ve endüstriyel üretimde kullanılan koku veren maddeler

  

551.3     Uçucu yağlar (terpensiz veya terpenli), katı (konkret) ve katışıksız (halis) olanlar dahil; reçinemsiler

(rezinoitler); uçucu yağların çiçeklerden ve diğer bitkisel maddelerden katı yağlarda, sabit yağlarda,

mumlarda veya benzerlerinde daldırılarak emdirme yoluyla elde edilen konsantreleri; uçucu yağların

deterpenasyunuyla elde edilen terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri

  

551.31   Uçucu yağlar, turunçgillerden elde edilen

  

551.32   Diğer uçucu yağlar

  

551.33   Reçinemsiler (rezinoitler)

  



551.35   Uçucu yağ konsantreleri, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde daldırılarak

emdirme yoluyla elde edilenler; terpenli yan ürünler, uçucu yağların deterpenasyunuyla elde edilenler; uçucu

yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri

  

551.4     Güzel kokulu maddelerin karışımları ve bunlara dayalı (alkollü solüsyonlar dahil) karışımlar,

endüstride ham madde olarak kullanılanlar; güzel kokulu maddelere dayalı diğer müstahzarlar, gıda ve

içecek endüstrisinde kullanılanlar

  

551.41   Güzel kokulu maddelerin karışımları ve bunlara dayalı (alkollü solüsyonlar dahil) karışımlar, gıda

ve içecek endüstrisinde kullanılanlar; güzel kokulu maddelere dayalı diğer müstahzarlar, gıda ve içecek

endüstrisinde kullanılanlar

  

551.49   Güzel kokulu maddelerin karışımları ve bunlara dayalı (alkollü solüsyonlar dahil) karışımlar, diğer

endüstrilerde kullanılanlar (gıda ve içecek hariç)

  

553.       Parfümeri, kozmetik veya kişisel bakım ürünleri (sabun hariç)

  

553.1     Parfümler ve koku verici diğer sıvı ürünler (kolonya vb. dahil)

  

553.10   Parfümler ve koku verici diğer sıvı ürünler (kolonya vb. dahil)

  

553.2     Güzellik veya makyaj müstahzarları, cilt bakımı için (tıbbi ilaçlar hariç), güneş kremi veya

bronzlaştırıcı müstahzarlar dahil; manikür ve pedikür müstahzarları

  

553.20   Güzellik veya makyaj müstahzarları, cilt bakımı için (tıbbi ilaçlar hariç), güneş kremi veya

bronzlaştırıcı müstahzarlar dahil; manikür ve pedikür müstahzarları

  

553.3     Saç için kullanılan müstahzarlar

  

553.30   Saç için kullanılan müstahzarlar

  

553.4     Ağız veya diş bakım ürünleri (takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macunlar; tozlar ve

tabletler, ağız çalkalama suları ve ağız parfümleri, diş ipleri dahil), perakende satışa hazır paketlerde

  

553.40   Ağız veya diş bakım ürünleri (takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macunlar; tozlar ve

tabletler, ağız çalkalama suları ve ağız parfümleri, diş ipleri dahil), perakende satışa hazır paketlerde

  

553.5     Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo

müstahzarları, epilasyon müstahzarları ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer parfümeri, kozmetik ve

kişisel bakım müstahzarları; hazır oda deodorantları, parfümlü ya da dezenfektan özelliği olsun veya

olmasın



  

553.51   Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar,

  

553.52   Vücut deodorantları ve terlemeyi önleyici deodorantlar

  

553.53   Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları

  

553.54   Oda parfümleri veya deodorantları (dini ayinlerde kullanılan kokulu müstahzarlar dahil)

  

553.59   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer parfümeri, kozmetik ve kişisel bakım müstahzarları ile

epilasyon müstahzarları

  

554.       Sabun, cilalama ve temizleme müstahzarları

  

554.1     Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan bar, kek, kalıplanmış parça veya

şekilli formlarda müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin; sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye

edilmiş), kaplanmış veya sıvanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar

  

554.11   Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan bar, kek, kalıplanmış parça veya

şekilli formlarda müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin; sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye

edilmiş), kaplanmış veya sıvanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar, kişisel bakım için kullanılanlar

(tıbbi ürünler dahil)

  

554.15   Sabun ve organik yüzey aktif ürünler ile sabun olarak kullanılan bar, kek, kalıplanmış parça veya

şekilli formlarda müstahzarlar, sabun içersin veya içermesin; sabun veya deterjanla emdirilmiş (emprenye

edilmiş) veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar, diğer amaçlar için kullanılanlar (kişisel

bakım hariç)

  

554.19   Sabunlar, pul, ince tabaka, granül, toz vb. şekillerde

  

554.2     Organik yüzey aktif maddeler (sabun hariç); başka yerde sınıflandırılmamış diğer yüzey aktif

müstahzarlar, yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları,

sabun içersin veya içermesin

  

554.21   Organik yüzey aktif maddeler, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

  

554.22   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yüzey aktif yıkama veya temizleme müstahzarları, perakende

satışa hazır olanlar

  

554.23   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yüzey aktif yıkama veya temizleme müstahzarları, perakende

satışa hazır olmayanlar



  

554.3     Cila ve kremler (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için), ovalama kremleri

ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları (bu tür müstahzarlarla emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya

kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokusuz kumaşlar halinde olsun veya olmasın), 598.3 alt grubunda yer alan

mumlar hariç

  

554.31   Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ayakkabı veya deri için olanlar

  

554.32   Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, ahşap mobilya, yer döşemesi, ve diğer ahşap işlerinin bakımı

için olanlar

  

554.33   Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, kaporta için olanlar (metal cilaları hariç)

  

554.34   Ovalama kremleri ve tozları ile benzeri ovalama müstahzarları

  

554.35   Cila, krem ve benzeri müstahzarlar, cam veya metal için olanlar

  

56.         Gübreler (grup 272 altında yer alanlar hariç)

  

562.       Gübreler (grup 272 altında yer alanlar hariç)

  

562.1     Azotlu gübreler, mineral veya kimyasal

  

562.11   Amonyum nitrat, sıvı çözelti içinde olsun veya olmasın

  

562.12   Amonyum nitrat ile amonyum sülfatın çift tuzları ve karışımları

  

562.13   Amonyum sülfat

  

562.14   Kalsiyum nitrat ile amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

  

562.16   Üre, sıvı çözelti içinde olsun veya olmasın

  

562.17   Üre ve amonyum nitratın karışımları, sıvı veya amonyaklı çözelti içinde

  

562.19   Başka yerde sınıflandırılmamış azotlu diğer gübreler, karışımlar dahil

  

562.2     Fosfatlı gübreler, mineral veya kimyasal

  

562.22   Süperfosfatlar

  



562.29   Başka yerde sınıflandırılmamış fosfatlı diğer gübreler, mineral veya kimyasallar

  

562.3     Potasyumlu gübreler, mineral veya kimyasal (işlenmemiş doğal potasyum tuzları hariç)

  

562.31   Potasyum klorür

  

562.32   Potasyum sülfat

  

562.39   Başka yerde sınıflandırılmamış potasyumlu diğer gübreler, karnalit, silvit ve diğer ham tabii

potasyum tuzları gibi, mineral veya kimyasallar

  

562.9     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gübreler

  

562.91   Gübreler, üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içerenler, mineral veya kimyasal

  

562.92   Gübreler, iki besin maddesi (fosfor ve potasyum) içerenler, mineral veya kimyasal

  

562.93   Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)

  

562.94   Amonyum hidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum hidrojenortofosfat

(diamonyum fosfat) ile karışımları

  

562.95   Başka yerde sınıflandırılmamış gübreler, iki besin maddesi (azot ve fosfor) içerenler, mineral veya

kimyasal

  

562.96   Başlık 272.1 altındaki (hayvansal veya bitkisel gübreler, birlikte karıştırılmış veya kimyasal olarak

işlem görmüş olsun veya olmasın; hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem

görmesiyle üretilmiş olan gübreler), başlık 272.2 altındaki (sodyum nitrat) veya 562 grubundaki (mineral

veya kimyasal gübreler) ürünler, tablet veya benzeri şekillerde olanlar veya brüt ağırlığı ≤ 10 kg olarak

paketlenmiş olanlar

  

562.99   Gübreler, iki besin maddesi (azot ve potasyum) içerenler veya azot, fosfor ya da potasyum temel

besin maddelerinden yalnızca bir tanesini içerenler, mineral veya kimyasal (hayvansal veya bitkisel

gübrelerin, kimyasal ya da mineral gübrelerle olan karışımları dahil) (pelet veya benzeri şekillerde olanlar

veya brüt ağırlığı ≤ 10 kg olarak paketlenmiş olanlar hariç)

  

57.         Plastik, birincil formda

  

571.       Etilen polimerleri, birincil formda

  

571.1     Polietilen



  

571.11   Polietilen, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) < 0,94 olanlar

  

571.12   Polietilen, birim hacim ağırlığı (özgül ağırlığı) >= 0,94 olanlar

  

571.2     Etilen-vinil asetat kopolimerleri, birincil formda

  

571.20   Etilen-vinil asetat kopolimerleri, birincil formda

  

571.9     Diğer etilen polimerleri, birincil formda

  

571.90   Diğer etilen polimerleri, birincil formda

  

572.       Stiren polimerleri, birincil formda

  

572.1     Polistiren, birincil formda

  

572.11   Polistiren, genleşebilen, birincil formda

  

572.19   Diğer polistiren, birincil formda (genleşebilen polistiren hariç)

  

572.9     Diğer stiren polimerleri, birincil formda

  

572.91   Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri, birincil formda

  

572.92   Akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri, birincil formda

  

572.99   Diğer stiren polimerleri, birincil formda (Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri ve akrilonitril-

bütadien-stiren (ABS) kopolimerleri hariç)

  

573.       Vinil klorür polimerleri veya diğer halojenli olefinlerin polimerleri, birincil formda

  

573.1     Polivinil klorür (PVC), birincil formda

  

573.11   Polivinil klorür (PVC), birincil formda (başka herhangi bir madde ile karıştırılmamış)

  

573.12   Polivinil klorür (PVC), birincil formda (plastifiye edilmemiş)

  

573.13   Polivinil klorür (PVC), birincil formda (plastifiye edilmiş)

  

573.9     Diğer vinil klorür kopolimerleri ve diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri



  

573.91   Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri

  

573.92   Diğer vinil klorür kopolimerleri, birincil formda

  

573.93   Vinil klorür polimerleri, birincil formda

  

573.94   Floropolimerler, birincil formda

  

573.99   Diğer vinil klorür polimerleri veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri, birincil formda

  

574.       Poliasetal, diğer polieterler ve epoksi reçineler (birincil formda); polikarbonatlar, alkit reçineler,

polialil esterler ve diğer polyesterler (birincil formda)

  

574.1     Poliasetal ve diğer polieterler, birincil formda

  

574.11   Poliasetaller, birincil formda

  

574.19   Diğer polieterler, birincil formda

  

574.2     Epoksi reçineler, birincil formda

  

574.20   Epoksi reçineler, birincil formda

  

574.3     Polikarbonatlar, alkit reçineler, polialil esterler ve diğer polyesterler (birincil formda)

  

574.31   Polikarbonatlar, birincil formda

  

574.32   Alkit reçineler, birincil formda

  

574.33   Polietilen tereftalat birincil formda

  

574.34   Diğer polyesterler, doymamış, birincil formda

  

574.39   Başka yerde sınıflandırılmamış polialil esterleri ve diğer polyesterler, birincil formda

  

575.       Diğer plastikler, birincil formda

  

575.1     Propilen polimerleri veya diğer olefin polimerleri, birincil formda

  

575.11   Polipropilen, birincil formda



  

575.12   Poliizobütilen, birincil formda

  

575.13   Polipropilen kopolimerleri, birincil formda

  

575.19   Diğer olefinlerin polimerleri, birincil formda

  

575.2     Akrilik polimerleri, birincil formda

  

575.21   Polimetil metakrilat, birincil formda

  

575.29   Diğer akrilik polimerleri, birincil formda

  

575.3     Poliamidler

  

575.31   Poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 veya -6.12, birincil formda

  

575.39   Diğer poliamidler (poliamid -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 veya -6.12 hariç), birincil formda

  

575.4     Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar, birincil formda

  

575.41   Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri

  

575.42   Melamin reçineleri

  

575.43   Diğer amino reçineler, birincil formda

  

575.44   Fenolik reçineler, birincil formda

  

575.45   Poliüretanlar, birincil formda

  

575.5     Başka yerde sınıflandırılmamış selüloz ve bunun kimyasal türevleri, birincil formda

  

575.51   Selüloz asetatları, plastifiye edilmemiş olanlar

  

575.52   Selüloz asetatları, plastifiye edilmiş olanlar

  

575.53   Selüloz nitratlar, kolodyumlar dahil

  

575.54   Selüloz eterleri

  



575.59   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer selüloz ve bunun kimyasal türevleri, birincil formda

  

575.9     Başka yerde sınıflandırılmamış plastikler

  

575.91   Vinil asetat polimerleri

  

575.92   Diğer vinil esterlerinin polimerleri; diğer vinil polimerler

  

575.93   Silisyumlar, birincil formda

  

575.94   Aljinik asit, bunun tuzları ve esterleri

  

575.95   Başka yerde sınıflandırılmamış doğal polimerler ve modifiye polimerler, birincil formda (örneğin

sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri)

  

575.96   Başka yerde sınıflandırılmamış petrol reçineleri, kumaron-inden reçineler, polisülfidler

(polisülfürler), polisülfonlar, vb., birincil formda

  

575.97   İyon değiştiriciler, 571.11'den 575.95'e kadar olan başlıklarda yer alan polimerlere dayalı olanlar

  

579.       Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları

  

579.1     Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, etilen polimerlerinden olanlar

  

579.10   Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, etilen polimerlerinden olanlar

  

579.2     Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, stiren polimerlerinden olanlar

  

579.20   Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, stiren polimerlerinden olanlar

  

579.3     Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, vinil klorür polimerlerinden olanlar

  

579.30   Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, vinil klorür polimerlerinden olanlar

  

579.9     Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, diğerlerinden olanlar

  

579.90   Plastiklerin atık, döküntü ve hurdaları, diğerlerinden olanlar

  

58.         Plastik, birincil formda olmayan

  

581.       Tüp, boru ve hortumlar ile bunların bağlantı elemanları, plastikten



  

581.1     Suni bağırsaklar (sosis kılıfları), sertleştirilmiş proteinlerden veya selülozik maddelerden yapılmış

  

581.10   Suni bağırsaklar (sosis kılıfları), sertleştirilmiş proteinlerden veya selülozik maddelerden yapılmış

  

581.2     Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten

  

581.20   Sert (rijit) tüp, boru ve hortumlar, plastikten

  

581.3     Esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar

  

581.30   Esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar

  

581.4     Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle

birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olmayanlar

  

581.40   Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle

birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olmayanlar

  

581.5     Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle

birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olanlar

  

581.50   Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmemiş veya başka malzemelerle

birleştirilmemiş olanlar ile bağlantı parçalı olanlar

  

581.6     Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmiş veya başka malzemelerle

birleştirilmiş (patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar hariç)

  

581.60   Diğer esnek tüp, boru ve hortumlar, plastikten, güçlendirilmiş veya başka malzemelerle

birleştirilmiş (patlama basıncı >= 27,6 Mpa olanlar hariç)

  

581.7     Bağlantı parçaları (örneğin mafsal, dirsek, flanş vb.),  tüp, boru ve hortumlar için olanlar, plastikten

  

581.70   Bağlantı parçaları (örneğin mafsal, dirsek, flanş vb.),  tüp, boru ve hortumlar için olanlar, plastikten

  

582.       Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten

  

582.1     Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve diğer yassı şekiller, kendinden yapışkanlı,

plastikten, rulo halinde olsun veya olmasın (başlık 893.31 altında yer alan zemin, duvar ve tavan kaplamaları

hariç)

  



582.11   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve diğer yassı şekiller, kendinden yapışkanlı,

plastikten, genişliği <= 20 cm olan rulo halinde (başlık 893.31 altında yer alan zemin, duvar ve tavan

kaplamaları hariç)

  

582.19   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve diğer yassı şekiller, kendinden yapışkanlı,

plastikten, eni > 20 cm, rulo halinde olsun veya olmasın (başlık 893.31 altında yer alan zemin, duvar ve

tavan kaplamaları hariç)

  

582.2     Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş,

lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.21   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, etilen polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve

güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.22   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, propilen polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve

güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.23   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, stiren polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve

güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.24   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, vinil klorürden olanlar, gözeneksiz ve

güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.25   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, akrilik polimerlerinden olanlar, gözeneksiz ve

güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.26   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, polikarbonatlardan, alkid reçinelerinden, polialil

esterlerden veya diğer polyesterlerden olanlar, gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş,

desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.28   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, selüloz veya bunun kimyasal türevlerinden olanlar,

gözeneksiz ve güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle

birleştirilmiş

  

582.29   Tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, diğer plastiklerden olanlar, gözeneksiz ve

güçlendirilmemiş, lamine edilmiş, desteklenmiş veya benzer şekilde diğer malzemelerle birleştirilmiş

  

582.9     Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, plastikten

  

582.91   Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, gözenekli plastikten

  



582.99   Diğer tabakalar, levhalar, filmler, folyolar ve şeritler, diğer plastikten

  

583.       Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde,

plastikten olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

  

583.1     Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde,

etilen polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

  

583.10   Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde,

etilen polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

  

583.2     Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, vinil

klorür polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

  

583.20   Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, vinil

klorür polimerlerinden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

  

583.9     Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, diğer

plastiklerden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

  

583.90   Monofilamentler, herhangi bir enine kesitinin boyutu > 1 mm olanlar, çubuk ve profil halinde, diğer

plastiklerden olanlar, yüzeyi işlenmiş olsun veya olmasın fakat başka türlü işlenmemiş olanlar

  

59.         Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddeler ve kimyasal ürünler

  

591.       Haşere ilaçları, kemirgenlere karşı ilaçlar, mantar ilaçları, yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici

ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler, dezenfektanlar ve benzeri ürünler, (perakende satışa uygun formda

ya da pakette veya müstahzar ya da maddeler halinde olanlar, örneğin kükürtle işlem görmüş bantlar, viks ve

mumlar, yapışkanlı sinek öldürücüler vb.)

  

591.1     Haşere ilaçları

  

591.10   Haşere ilaçları

  

591.2     Mantar ilaçları

  

591.20   Mantar ilaçları

  

591.3     Yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler ve bitki gelişimini düzenleyiciler

  

591.30   Yabancı ot ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler ve bitki gelişimini düzenleyiciler



  

591.4     Dezenfektanlar

  

591.40   Dezenfektanlar

  

591.9     Grup 591 altında yer alan diğer ürünler, (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya

müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

  

591.90   Grup 591 altında yer alan diğer ürünler, (perakende satışa uygun formda ya da pakette veya

müstahzar ya da maddeler halinde olanlar)

  

592.       Nişastalar, inulin ve buğday glutenleri; albüminimsi maddeler; tutkallar

  

592.1     Nişastalar, inulin ve buğday glutenleri

  

592.11   Buğday nişastası

  

592.12   Mısır nişastası

  

592.13   Patates nişastası

  

592.14   Manyok nişastası

  

592.15   Diğer nişastalar

  

592.16   İnulin

  

592.17   Buğday gluteni, kurutulmuş olsun veya olmasın

  

592.2     Albüminimsi maddeler, modifiye nişastalar ve tutkallar

  

592.21   Kazein

  

592.22   Kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

  

592.23   Albüminler, en az iki peynir altı suyu proteğinlerinden oluşan konsantreler (kuru durumda

ağırlığına göre peynir altı suyu proteğini  > %  80 olan) dahil (yumurta albüminleri, albüminatlar ve diğer

albümin türevleri hariç)

  

592.24   Jelatin (dikdörtgen, kare şeklinde yaprak halindeki jelatinler dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış

olsun ya da olmasın) ve jelatin türevleri; balık tutkalı; başka yerde sınıflandırılmamış hayvansal kökenli

diğer tutkallar



  

592.25   Peptonlar ve türevleri; başka yerde sınıflandırılmamış diğer protein maddeleri ve türevleri; deri

tozları, kromlanmış olsun veya olmasın

  

592.26   Dekstrinler ve diğer modifiye nişastalar

  

592.27   Tutkallar,  nişasta, dekstrin veya diğer modifiye nişasta esaslı olanlar

  

592.29   Başka yerde sınıflandırılmamış hazır tutkallar ve diğer hazır yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı

olarak kullanmaya uygun ürünler, perakende satışa hazır, paket ağırlığı <= 1 kg olanlar

  

593.       Patlayıcılar ve piroteknik ürünler

  

593.1     Sevk barutu ve diğer hazır patlayıcılar

  

593.11   Sevk barutu

  

593.12   Hazır patlayıcılar (sevk barutu hariç)

  

593.2     Emniyet fitilleri; infilak fitilleri; kovan veya fünyeler; ateşleyiciler; elektrikli kapsüller

  

593.20   Emniyet fitilleri; infilak fitilleri; kovan veya fünyeler; ateşleyiciler; elektrikli kapsüller

  

593.3     Havai fişekler; işaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler

  

593.31   Havai fişekler

  

593.33   İşaret fişekleri, yağmur roketleri, sis işaretleri, diğer piroteknik malzemeler

  

597.       Hazır katkı maddeleri ve benzeri ürünler, mineral yağlar için; hidrolik iletim (transmisyon) için

hazır sıvılar; antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar; yağlama müstahzarları

  

597.2     Vuruntu önleyici müstahzarlar, oksitlenmeyi önleyiciler, sakızlanmayı (yapışkan maddelerin

oluşmasını) önleyiciler, akışkanlığı düzenleyiciler, aşınmayı önleyiciler ve mineral yağlar için veya mineral

yağlar ile aynı amaca yönelik olarak kullanılan diğer sıvılar (benzin dahil) için diğer katkı maddeleri

  

597.21   Vuruntu önleyici müstahzarlar

  

597.25   Yağlama yağları için katkı maddeleri

  

597.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer katkı maddeleri, mineral yağlar için veya mineral yağlar ile

aynı amaca yönelik olarak kullanılan diğer sıvılar (benzin dahil) için



  

597.3     Hidrolik iletim (transmisyon) için hazır sıvılar; antifriz müstahzarları

  

597.31   Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik iletim (transmisyon) için diğer hazır sıvılar; petrol yağları veya

bitümlü minerallerden elde edilen yağları içermeyenler ile petrol yağı içeriği veya bitümlü minerallerden

elde edilen yağ içeriği ağırlık itibariyle < %  70 olanlar

  

597.33   Antifriz müstahzarları ve buz çözücü hazır sıvılar

  

597.7     Yağlama müstahzarları (yağlamaya dayalı kesme yağı müstahzarları, cıvata ve somun gevşetme

müstahzarları, pas veya çürüme önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarından ayırmaya özgü müstahzarlar

dahil) ve tekstil malzemelerinin, derinin, kürklerin veya diğer malzemelerin sıvı veya katı yağlarla işlem

görmesi için kullanılan müstahzarlar (temel bileşen olarak petrol yağı veya bitümlü minerallerden elde

edilen yağ içeriği ağırlığına göre >=  % 70 olanlar hariç)

  

597.71   Tekstil malzemelerinin, derinin, kürklerin veya diğer malzemelerin işlem görmesi için kullanılan

müstahzarlar, petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağları içerenler

  

597.72   Başka yerde sınıflandırılmamış yağlama müstahzarları, petrol yağları veya bitümlü minerallerden

elde edilen yağları içerenler

  

597.73   Tekstil malzemelerinin, derinin, kürklerin veya diğer malzemelerin işlem görmesi için kullanılan

müstahzarlar, sıvı veya katı yağ içerenler (petrol yağları veya bitümlü minerallerden elde edilen yağlar hariç)

  

597.74   Başka yerde sınıflandırılmamış yağlama müstahzarları, sıvı veya katı yağ içerenler (petrol yağları

veya bitümlü minerallerden elde edilen yağlar hariç)

  

598.       Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli kimyasal ürünler

  

598.1     Ağaç odunu ve reçine esaslı kimyasal ürünler

  

598.11   Tall oil (rafine edilmiş olsun ya da olmasın)

  

598.12   Lesivler, odun hamuru imalinden arta kalanlar, konsantre edilmiş, şekeri giderilmiş ya da kimyasal

işlem görmüş olsun olmasın, linyosülfonatlar dahil  (sıvı reçine (tall oil) hariç)

  

598.13   Sakız, ağaç terpentin esansı veya sülfat terpentin esansı ve iğne yapraklı ağaç odununun

damıtılmasından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer terpenik yağlar; ham dipenten; sülfit

terpentin ve diğer ham parasimenler; çam yağı, ana bileşen olarak alfa-terpinol içerenler

  

598.14   Kolofan ve reçine asitleri ile bunların türevleri; kolofan alkol ve yağları; eritilmiş sakızlar



  

598.18   Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; bitkisel zift; biracılıkta kullanılan

bitkisel zift ve kolofana, reçine asitlerine veya bitkisel ziftlere dayalı olan benzeri müstahzarlar

  

598.3     Suni mumlar ve hazır mumlar

  

598.35   Suni mumlar ve hazır mumlar, polietilen glikolden

  

598.39   Diğer suni ve hazır mumlar (mühür olarak kullanılan mumlar dahil) (polietilen glikolden olanlar

hariç)

  

598.4     Karışım halindeki alkil benzenler ve karışım halindeki alkilnaftalenler

  

598.40   Karışım halindeki alkil benzenler ve karışım halindeki alkilnaftalenler

  

598.5     Elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal elementler (disk formunda,

ince tabaka veya benzeri formlarda); elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal

bileşikler

  

598.50   Elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal elementler (disk formunda,

ince tabaka veya benzeri formlarda); elektronikte kullanmak için macun kıvamında (dope edilmiş) kimyasal

bileşikler

  

598.6     Başka yerde sınıflandırılmamış organik kimyasal ürünler

  

598.61   Suni grafit; koloidal veya yarı koloidal grafit, hamur, blok, levha veya diğer yarı mamul durumdaki

grafit ya da diğer karbon esaslı müstahzarlar

  

598.63   Hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler

  

598.64   Aktif karbonlar

  

598.65   Aktif hale getirilmiş doğal mineral ürünler; hayvansal karalar, kullanılmış veya tesiri kalmamış

hayvansal karalar dahil

  

598.67   Mikro organizmaların (virüs ve benzerleri dahil) veya bitki, hayvan ve insan hücrelerinin gelişimi

veya bakımı için hazır kültür ortamları

  

598.69   Bir destek üzerinde bulunan diyagnostik (tanı) reaktifler veya laboratuvar reaktifleri, destekli olsun

veya olmasın hazır diyagnostik (tanı) veya laboratuvar reaktifleri (alt grup 541.6 ve 541.9 alt grubunda yer

alanlar hariç); sertifikalı dayanak malzemeleri



  

598.8     Başka yerde sınıflandırılmamış katalizör ve katalizör müstahzarları

  

598.81   Katalizörler, aktif madde olarak nikel veya nikel bileşikleriyle takviye edilmiş olanlar

  

598.83   Katalizörler, aktif madde olarak değerli metal veya değerli metal bileşikleriyle takviye edilmiş

olanlar

  

598.85   Diğer katalizörler, takviye edilmiş olanlar

  

598.89   Diğer katalizörler ve katalizör müstahzarlar

  

598.9     Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal ürünler ve müstahzarlar

  

598.91   Bitirme maddeleri, boyar maddelerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandırmak için boya

taşıyıcılar ve tekstil, kağıt, deri veya benzeri sanayilerde kullanılan türde başka yerde sınıflandırılmamış

diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin apreleme, boya sabitleme müstahzarları gibi)

  

598.93   Başka yerde sınıflandırılmamış plastifiyan (plastik vb. için akışkanlık, yumuşaklık, esneklik

sağlayıcı) bileşikler, kauçuk veya plastikler için; oksitlenmeyi önleyici müstahzarlar ve diğer dengeleyici

bileşikler kauçuk veya plastikler

  

598.94   Yangın söndürücüler için müstahzarlar ve dolum malzemeleri; doldurulmuş yangın söndürme

bombaları

  

598.95   Model hamurları (çocuklar için olan oyun hamurları dahil); "dişçilik mumları" veya "dişçilik ölçü

bileşenleri" olarak bilinen müstahzarlar, takım halinde olanlar, perakende satışa hazır paketlerde olanlar

veya tabaka, nal, çubuk ya da benzeri şekillerde olanlar; dişçilikte kullanılan, alçıya ( kalsine edilmiş alçı

veya kalsiyum sülfat) dayalı diğer müstahzarlar

  

598.96   Dekapaj (temizleme) müstahzarları, metal yüzeyler için; alevle lehimleme, sert lehimleme veya

kaynak yapma için sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; alevle yapılan lehim, sert lehim ve

kaynak için toz ve pastalar, metal ve diğer malzemelerden; kaynak elektrot ve çubuklarının sıvanması veya

kaplanması için kullanılan müstahzarlar

  

598.97   Çimento, harç veya betonlar için hazır katkı maddeleri

  

598.98   Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar

  

598.99   Diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar

  



599.       Başka yerde sınıflandırılmamış artık ürünler, kimya sanayiinden veya kimya sanayiine bağlı

sanayilerden kalanlar; tehlikesiz atıklar (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar);

kanalizasyon çamuru; diğer atıklar

  

599.1     Tehlikesiz atıklar (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar); kanalizasyon

çamuru

  

599.10   Tehlikesiz atıklar (evsel atıklar ile benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar); kanalizasyon

çamuru

  

599.2     Klinik atıkları

  

599.20   Klinik atıkları

  

599.3     Atık organik çözücüler (solventler)

  

599.30   Atık organik çözücüler (solventler)

  

599.4     Atıklar, metal dekapaj (temizleme) sıvılarının, hidrolik sıvıların, fren sıvılarının ve antifriz

sıvılarının

  

599.40   Atıklar, metal dekapaj (temizleme) sıvılarının, hidrolik sıvıların, fren sıvılarının ve antifriz

sıvılarının

  

599.9     Diğer atıklar, kimya sanayiinden veya kimya sanayiine bağlı sanayilerden

  

599.90   Diğer atıklar, kimya sanayiinden veya kimya sanayiine bağlı sanayilerden

  

6             Mamul ürünler, esas malzemesine göre sınıflandırılanlar

  

61.         Başka yerde belirtilmeyen İşlenmiş deri ve köseleler

  

611.       İşlenmiş deri ve köseleler

  

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

  

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

  

611.4     Sığırların ve atların diğer deri ve köseleleri

  

611.43   Islak halde daha fazla hazırlanmamış post ve deri



  

611.44   Kuru halde daha fazla hazırlanmamıs post ve deri

  

611.45   DeriTabaklandıktan veya kaplandıktan sonra ileri derecede hazırlanmış parşömen diydirilmiş deriyi

de içeren

  

611.5     Koyun ve kuzuların hazırlanmış derileri (yünü alınmış)

  

611.51   Koyun ve kuzuların yaş derileri

  

611.52   Koyun ve kuzuların hazırlanmış derileri( yünü alınmış), tabaklandıktan veya kaplandıktan sonra

ileri derecede hazırlanmış parşömen diydirilmiş deriyi de içeren

  

611.6     Keçi ve oğlakların hazırlanmış derileri (yünü alınmış)

  

611.61   Keçi ve oğlakların dabaklanmış yaş derileri

  

611.62   Keçi ve oğlakların hazırlanmış derileri( yünü alınmış), tabaklandıktan veya kaplandıktan sonra ileri

derecede hazırlanmış parşömen diydirilmiş deriyi de içeren

  

611.7     Diğer hayvanların deri-köseleleri

  

611.71   Domuzların derileri

  

611.72   Sürüngenlerin derileri

  

611.79   Diğer hayvanların derileri

  

611.8     Güderi, rugan-ruganla kaplanmış deri-köseleler:metalize deri, köseleleri

  

611.81   Güderi

  

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

  

62.         Başka yerde sınıflandırılmamış mamul kauçuk

  

621.       Kauçuk malzemeler, (örneğin, kauçuktan hamurlar, levhalar, tabakalar, iplikler, tüpler vb.)

  

621.1     Katkılı kauçuk, vulkanize edilmemiş, birincil formda, levha, tabaka veya şerit halinde

  

621.11   Katkılı kauçuk, karbon karası veya silis katkılı



  

621.12   Katkılı kauçuk, eriyik veya dispersiyon eriyik formunda

  

621.19   Diğer katkılı kauçuk, vulkanize edilmemiş, birincil formda, levha, tabaka veya şerit halinde

  

621.2     Vulkanize edilmemiş kauçuk, diğer formlarda (örneğin, çubuk, tüp, profil gibi) ve şekillerde

(örneğin, disk, halka vb.)

  

621.21   Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan lastik sırtı şerit, kuşak ve profilleri

  

621.29   Vulkanize edilmemiş kauçuktan çubuk, tüp, profil ve benzerleri gibi diğer formlar ve şekiller

  

621.3     Vulkanize kauçuktan iplik ve kordonlar; levha, tabaka, şerit, çubuk ve profil şekiller,

sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan

  

621.31   İplik ve kordonlar, vulkanize kauçuktan

  

621.32   Levha, tabaka, şerit, çubuk ve profil şekiller, sertleştirilmemiş gözenekli vulkanize kauçuktan

  

621.33   Levha, tabaka, şerit, çubuk ve profil şekiller, sertleştirilmemiş gözeneksiz vulkanize kauçuktan

  

621.4     Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, bağlantı parçalı (örneğin, ekleme

elemanları, dirsekler, flanşlar) olsun veya olmasın

  

621.41   Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya diğer

malzemelerle birleştirilmemiş, bağlantı parçalı olmayanlar

  

621.42   Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya metal

malzemelerle başka şekilde birleştirilmiş, bağlantı parçalı olmayanlar

  

621.43   Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya tekstil

malzemelerle başka şekilde birleştirilmiş, bağlantı parçalı olmayanlar

  

621.44   Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, güçlendirilmemiş veya diğer

malzemelerle başka şekilde birleştirilmiş, bağlantı parçalı olmayanlar

  

621.45   Tüp, boru ve hortumlar, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, bağlantı parçalı olanlar

  

625.       Lastikler, kauçuktan, değiştirilebilir dış lastik sırtı, dış lastik kolonları ve iç lastikler, her çeşit

tekerlek için

  



625.1     Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve

yarış arabaları dahil)

  

625.10   Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve

yarış arabaları dahil)

  

625.2     Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otobüs veya kamyonlarda kullanılanlar

  

625.20   Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, otobüs veya kamyonlarda kullanılanlar

  

625.3     Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, hava taşıtlarında kullanılanlar

  

625.30   Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, hava taşıtlarında kullanılanlar

  

625.4     Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, motosiklet ve bisikletlerde kullanılanlar

  

625.41   Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, motosikletlerde kullanılanlar

  

625.42   Dış lastikler, havalı (pnömatik), yeni, kauçuktan yapılmış, bisikletlerde kullanılanlar

  

625.5     Diğer dış lastikler, yeni, havalı (pnömatik) lastikler

  

625.51   Diğer dış lastikler, yeni, havalı (pnömatik) lastikler, zikzak, balık sırtı veya benzeri dişleri olanlar

  

625.59   Diğer dış lastikler, yeni, havalı (pnömatik) lastikler, diğer taşıtlar için kullanılanlar

  

625.9     Diğer lastikler (sırt geçirilmiş dış lastikler dahil), dış lastikler için değişebilir sırtlar, dış lastik

kolonları ve iç lastikler

  

625.91   İç lastikler, kauçuktan

  

625.92   Sırt geçirilmiş dış lastikler

  

625.93   Dış lastikler, havalı (pnömatik), kullanılmış

  

625.94   Dolgu veya alçak basınçlı lastikler, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolonlar, kauçuktan

  

629.       Kauçuktan başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

  

629.1     Hijyenik ürünler ve eczacılık ürünleri (bebek emziği dahil), sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan,

sert kauçuktan yapılmış bağlantı parçaları olsun veya olmasın



  

629.11   Gebelik önleyici kılıflar (prezervatifler)

  

629.19   Diğer hijyenik ürünler ve eczacılık ürünleri (bebek emziği dahil), sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan

  

629.2     Konveyör bantları veya taşıma (transmisyon) kayışları, vulkanize kauçuktan

  

629.21   Taşıma (transmisyon) kayışları, vulkanize kauçuktan

  

629.22   Konveyör bantları, vulkanize kauçuktan

  

629.9     Sertleştirilmiş kauçuk; sertleştirilmiş kauçuktan veya sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan eşyalar

  

629.91   Sertleştirilmiş kauçuk (örneğin ebonit), her türlü formda (atık ve hurdalar dahil); sertleştirilmiş

kauçuktan eşyalar

  

629.92   Başka yerde sınıflandırılmamış, sertleştirilmemiş gözenekli vulkanize kauçuktan eşyalar

  

629.99   Başka yerde sınıflandırılmamış, sertleştirilmemiş gözeneksiz vulkanize kauçuktan eşyalar

  

63.         Mamul mantar ve ahşaplar (mobilya hariç)

  

633.       Mantar ürünler

  

633.1     Doğal mantardan yapılan eşyalar

  

633.11   Doğal mantardan her çeşit tıpa ve tıkaçlar (sızdırmazlık halkası doğal mantar olanlar dahil)

  

633.19   Doğal mantardan diğer eşyalar

  

633.2     Aglomera mantar (bağlayıcı bir madde olsun veya olmasın) ve aglomera mantardan eşyalar

  

633.21   Aglomera mantardan blok, levha, tabaka ve şeritler; karolar ve dolu silindirler

  

633.29   Aglomera mantardan diğer eşyalar

  

634.       Ahşap kaplama panel, kontrplak, yonga levha ve başka yerde sınıflandırılmamış ahşaptan veya

diğer odunsu maddelerden yapılan benzeri levhalar

  

634.1     Kaplama tabakaları (lamine ahşapların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak veya benzeri

lamine ahşaplar ve diğer ahşaplar için, (testere ile uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş, soyulmuş,



zımparalanmış, birbirine eklenmiş veya uç birleşmeli olsun ya da olmasın) kalınlığı <= 6 mm olanlar

  

634.11   Kaplama tabakaları (lamine ahşapların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), ibreli ağaçlardan

  

634.12   Kaplama tabakaları (lamine ahşapların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), yapraklı ağaçlardan

  

634.2     Yoğunluğu artırılmış ahşap ve yonga levhalar, yönlendirilmiş şerit levha (OSB) ve ahşaptan veya

diğer odunsu malzemelerden benzeri levhalar

  

634.21   Yoğunluğu artırılmış ahşap (blok, levha, şerit veya profil halinde)

  

634.22   Yonga levhalar, yönlendirilmiş şerit levhalar (OSB) ve ahşaptan benzeri levhalar, reçineyle veya

diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomera edilmiş olsun ya da olmasın

  

634.23   Yonga levhalar ve odunsu malzemelerden benzeri levhalar (ahşap hariç), reçineyle veya diğer

organik bağlayıcı maddelerle aglomera edilmiş olsun ya da olmasın

  

634.3     Kontrplak, ahşap kaplama paneli ve benzeri lamine ahşap malzemeler

  

634.31   Diğer kontrplaklar, sadece ahşap tabakalardan oluşan (bambu hariç), her bir tabakası <= 6 mm

olanlar

  

634.32   Kontrplak, kaplama paneli ve benzeri lamine bambu malzemeler

  

634.33   Kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontratabla, lam levha veya battenboardlu

olanlar)

  

634.39   Diğer kaplama panelleri ve benzeri lamine ahşap malzeme (kontratabla, lam levha veya

battenboardlu olanlar hariç)

  

634.5     Lif levha, ahşap veya diğer odunsu malzemelerden olanlar, reçine veya diğer organik maddelerle

birleştirilmiş (bağlanmış) olsun veya olmasın

  

634.51   0

  

634.52   0

  

634.53   0

  

634.54   Orta yoğunlukta lif levha (MDF)

  



634.59   Başka yerde sınıflandırılmamış lif levhalar, ahşap veya diğer odunsu malzemelerden

  

634.9     Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap malzemeler, basitçe şekillendirilmiş

  

634.91   Ahşap çemberler (halkalar); yarılmış sırıklar; uçları sivriltilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş

büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapı ve benzeri eşyaları üretmeye uygun şekilde kabaca

yontulmuş fakat tornalanmamış, eğilmemiş veya başka şekilde işlenmemiş çubuklar; ağaç talaşları ve

benzerleri

  

634.93   Ağaç yünü; ağaç unu

  

635.       Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap ürünler

  

635.1     Paketleme malzemeleri ve kablo makaraları, ahşaptan; palet sandıklar ve benzerleri, ahşaptan

  

635.11   Ahşap kutular, sandıklar, kasalar, silindir kutular ve benzeri ahşap paketleme malzemeleri; kablo

makaraları

  

635.12   Paletler, palet sandıklar ve tahtadan diğer yük tablaları; palet kuşakları

  

635.2     Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, fıçıcılık ürünleri ve bunların parçaları (fıçı tahtaları dahil)

  

635.20   Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, fıçıcılık ürünleri ve bunların parçaları (fıçı tahtaları dahil)

  

635.3     İnşaat doğrama ve marangozluk ürünleri, ahşaptan (gözenekli (hücresel) ahşap paneller,

birleştirilmiş parke panelleri, ahşap kiremitler ve çatı padavraları dahil)

  

635.31   Pencereler, pencereli kapılar (Fransız pencereler) ve bunların kasaları ve çerçeveleri, ahşaptan

  

635.32   Kapılar ve bunların kasaları ve eşikleri

  

635.33   Ahşap kiremitler ve çatı padavraları

  

635.34   Birleştirilmiş parke panelleri

  

635.39   İnşaatların diğer doğrama ve marangozluk ürünleri, ahşaptan

  

635.4     Ev tipi veya dekoratif amaçlı ahşap ürünler (mobilyalar hariç)

  

635.41   Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna veya benzeri nesneler için)

  



635.42   Ahşaptan sofra ve mutfak eşyası

  

635.49   Kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar; mücevher veya kaşık-çatal takımı ve benzeri

eşyalar için ahşap kutular; ahşap biblo ve diğer süsler; bölüm 82 altında yer alan mobilyalar dışındaki

palto/şapka askılıkları, büro evrak rafları, kül tablaları, kalemlikler, mürekkep hokkaları vb. ahşap eşyalar

  

635.9     Başka yerde sınıflandırılmamış ahşap ürünler

  

635.91   Ahşaptan aletler, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça sapları; ayakkabı ve botların çeşitli

tipteki kalıpları

  

635.99   Ahşaptan diğer ürünler

  

64.         Kağıt, mukavva ve kağıt hamurundan veya kağıt ve mukavvadan eşyalar

  

641.       Kağıt ve mukavva

  

641.1     Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)

  

641.10   Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)

  

641.2     Kağıt ve mukavva, kaplanmamış, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar ile perfore

edilmemiş delikli kartlar ve delikli şerit kağıtları, rulo veya tabaka halinde (641.5 veya 641.63 başlıklarında

yer alan kağıtlar hariç); el yapımı ve mukavvalar

  

641.21   El yapımı kağıt ve mukavva

  

641.22   Işığa, ısıya ve elektriğe karşı duyarlı kağıt ve mukavvalar için baz olarak kullanılan kağıt ve

mukavvalar

  

641.24   Duvar kağıdı için baz olarak kullanılan kağıtlar

  

641.26   Diğer kağıt ve mukavvalar, mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyafları

içermeyen veya mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemle elde edilen elyaf içeriği, toplam elyaf ağırlığına

göre <=  %  10 olanlar

  

641.29   Diğer kağıt ve mukavvalar, toplam elyaf ağırlığına göre, mekanik ya da kimyasal-mekanik işlemle

elde edilen elyaf içeriği > %  10 olanlar

  

641.3     Kağıt ve mukavvalar, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılanlar, kaplanmış, emdirilmiş

(emprenye edilmiş), yüzeyi renklendirilmiş, yüzeyi dekore edilmiş veya baskı yapılmış (grup 892'de yer alan

basılı ürünler hariç), rulo veya tabaka halinde



  

641.31   Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları, (kaplanmış

veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar dahil), baskı yapılmış

olsun veya olmasın, genişliği > 36 cm olan rulo veya katlanmamış durumda ebadı > 36 cm X 15 cm olan

tabaka halinde olanlar

  

641.32   Kağıt ve mukavvalar, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılanlar, mekanik veya kimyasal-

mekanik işlemle elde edilen elyafları içermeyen veya toplam elyaf ağırlığına göre, mekanik ya da kimyasal-

mekanik işlemle elde edilen elyaf içeriği <=  %  10 olanlar

  

641.34   Kağıt ve mukavvalar, yazı, baskı ve diğer grafik amaçlarla kullanılanlar, mekanik veya kimyasal-

mekanik işlemle elde edilen elyafları içermeyen veya toplam elyaf ağırlığına göre, mekanik ya da kimyasal-

mekanik işlemle elde edilen elyaf içeriği > %  10 olanlar

  

641.4     Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka

halinde olanlar

  

641.41   Kraftliner

  

641.42   Kraft torba kağıdı

  

641.46   Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka

halinde, ağırlığı <= 150 gr/m² olanlar

  

641.47   Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka

halinde, 150 gr/m² < ağırlığı < 225 gr/m² olanlar

  

641.48   Başka yerde sınıflandırılmamış kraft kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka

halinde, ağırlığı >= 225 gr/m² olanlar

  

641.5     Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt veya mukavvalar, kaplanmamış, rulo veya tabaka halinde

  

641.51   Fluting (ondüle) kağıt

  

641.52   Sülfitli ambalaj kağıdı

  

641.53   Bitkisel parşömen, yağlı kağıtlar, aydınger ve saydam kağıtlar ile diğer saten saydam veya yarı

saydam kağıtlar

  

641.54   Testliner (geri dönüştürülmüş tabakalı mukavva)

  



641.55   Sigara kağıdı, başka yerde sınıflandırılmamış

  

641.56   Filtre kağıtları ve mukavvaları; keçe kağıt ve mukavvalar

  

641.59   Diğer kağıt ve mukavvalar, kaplanmamış

  

641.6     Kağıt ve mukavvalar, oluklu, krepon, kırışık, kabartmalı veya perfore (delikli) olanlar, rulo veya

tabaka halinde

  

641.61   Kraft torba kağıdı, kabartmalı veya perfore (delikli) olsun ya da olmasın, krepon veya kırışık

olanlar

  

641.62   Diğer kraft kağıtlar, kabartmalı veya perfore (delikli) olsun ya da olmasın, krepon veya kırışık

olanlar

  

641.63   Tuvalet kağıdı veya kağıt mendil, kağıt havlu veya peçete ve ev işlerinde ya da hijyen amaçlı

kullanılan benzeri kağıtlar, selüloz vatka ve selüloz liflerinden ağlar (krepon, kırışık, kabartmalı, perfore

(delikli), yüzeyi renklendirilmiş, yüzeyi dekore edilmiş ya da baskı yapılmış olsun veya olmasın), genişliği >

36 cm olan rulo veya katlanmamış durumda ebadı > 36 cm X 15 cm olan tabaka halinde olanlar

  

641.64   Kağıt ve mukavvalar, oluklu (düz bir yüzeye yapıştırılmış olsun veya olmasın), perfore (delikli)

olsun veya olmasın

  

641.69   Başka yerde sınıflandırılmamış kağıtlar, krepon, kırışık, kabartmalı veya perfore (delikli)

  

641.7     Başka yerde sınıflandırılmamış kağıt, mukavva, selüloz vatka ve selüloz liflerinden ağlar,

kaplanmış, emdirilmiş (emprenye edilmiş), sıvanmış, yüzeyi renklendirilmiş, yüzeyi dekore edilmiş veya

baskı yapılmış olanlar (grup 892'de yer alan basılı ürünler hariç), rulo veya tabaka halinde olanlar

  

641.71   Kağıt ve mukavvalar, rulo veya tabaka halinde, plastikle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye

edilmiş) veya sıvanmış, beyazlatılmış, ağırlığı > 150 gr/m² olanlar (yapışkanlılar hariç)

  

641.72   Diğer kağıt ve mukavvalar, plastikle kaplanmış veya emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya sıvanmış,

yapışkanlılar hariç

  

641.73   Kağıt ve mukavvalar, katranlı, bitümlü veya asfaltlı, rulo veya tabaka halinde

  

641.74   Kraft kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç), kaolinle veya

diğer inorganik maddelerle kaplanmış, kütle halinde tekdüze beyazlatılmış, toplam lif ağırlığına göre

kimyasal işlemlerle elde edilen ağaç lifi içeriği > %  95, ağırlığı <= 150 gr/m² olanlar

  



641.75   Kraft kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç), kaolinle veya

diğer inorganik maddelerle kaplanmış, kütle halinde tekdüze beyazlatılmış, toplam lif ağırlığına göre

kimyasal işlemlerle elde edilen ağaç lifi içeriği > %  95, ağırlığı > 150 gr/m² olanlar

  

641.76   Diğer kraft kağıt ve mukavvalar (yazı, baskı ve diğer grafik amaçlı kullanılanlar hariç), kaolinle

veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış

  

641.77   Diğer çok katlı kağıt ve mukavvalar, kaolinle veya diğer inorganik maddelerle kaplanmış

  

641.78   Zamklı veya kendinden yapışkanlı kağıt ve mukavvalar

  

641.79   Diğer kağıt, mukavva, selüloz vatka ve selüloz liflerinden ağlar, mumla, parafin mumuyla,

stearinle, yağ veya gliserolle kaplanmış ya da emdirilmiş (emprenye edilmiş) olanlar

  

641.9     Başka yerde sınıflandırılmamış dönüştürülmüş kağıt ve mukavvalar

  

641.92   Kompozit kağıt ve mukavvalar (düz kağıt veya mukavva katmanlarının bir yapıştırıcı ile birlikte

yapıştırılması yoluyla elde edilenler), yüzeyi kaplanmamış veya emdirilmemiş (emprenye edilmemiş), içten

güçlendirilmiş olsun veya olmasın, rulo veya tabaka halinde (saman kağıdı ve mukavvaları dahil)

  

641.93   Filtre blokları, kalın tabakaları (slab) ve levhaları, kağıt hamurundan yapılmış

  

641.94   Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları; şeffaf pencere kağıtları

  

642.       Kağıt ve mukavvalar, belli bir büyüklüğe veya şekle göre kesilmiş olanlar ile kağıt ve mukavvadan

eşyalar

  

642.1     Koli, kutu, benzeri muhafazalar, çantalar ve diğer paketleme kutuları, kağıttan, mukavvalardan,

selüloz vatkadan, selüloz lifli ağlardan; büro, mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan türde kağıt veya

mukavvadan kutu tipi klasörler, evrak rafları ve benzeri eşyalar,

  

642.11   Koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu kağıttan veya mukavvalardan

  

642.12   Katlanır koli, kutu ve benzeri muhafazalar, oluklu olmayan kağıttan veya mukavvalardan

  

642.13   Torba ve çantalar, kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif ağlarından yapılmış,

taban genişliği >= 40 cm olanlar

  

642.14   Torba ve çantalar (külahlar dahil), kağıttan, mukavvadan, selüloz vatkadan veya selüloz lif

ağlarından yapılmış (taban genişliği >= 40 cm olanlar ile plak kartonları hariç)

  



642.15   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer paketleme kutuları ve benzeri muhafazalar (plak kartonları

dahil)

  

642.16   Kutu tipi klasörler, evrak rafları, saklama kutuları ve benzeri eşyalar, mukavvadan yapılmış (büro,

mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan)

  

642.2     Zarf, mektup kartı, baskısız kartpostal ve kartpostallar (kağıttan veya mukavvadan yapılmış); kağıt

kırtasiye ürün yelpazesini içeren kutu, poşet, portföy dosya ve yazı setleri (kağıttan veya mukavvadan

yapılmış)

  

642.21   Zarflar

  

642.22   Mektup kartı, baskısız kartpostal ve kartpostallar, kağıttan veya mukavvadan yapılmış

  

642.23   Kağıt kırtasiye ürün yelpazesini içeren kutu, poşet, portföy dosya ve yazı setleri (kağıttan veya

mukavvadan yapılmış)

  

642.3     Sicil defterleri, muhasebe defterleri, not defterleri, sipariş defterleri, makbuz defteri, bloknot,

ajanda, hatıra defteri (günlük) ve benzeri eşyalar, müsvedde defterleri, sümen, föy volan (sayfaları takılıp

çıkarılabilen), klasör, dosya gömleği, nüshalı/çok katlı/karbonlu iş formları, içinde karbon kağıtları olan

setler ve diğer kırtasiye ürünleri, kağıttan veya mukavvadan yapılmış; numuneler ve koleksiyonlar için

albümler, kitap kapakları, kağıttan veya mukavvadan

  

642.31   Sicil defterleri, muhasebe defterleri, not defterleri, sipariş defterleri, makbuz defteri, bloknot,

ajanda, hatıra defteri ve benzeri eşyalar

  

642.32   Müsvette defterleri

  

642.33   Föy volan (sayfaları takılıp çıkarılabilen), klasör ve dosya gömlekleri (kapakları)

  

642.34   Nüshalı/çok katlı/karbonlu iş formları ve içinde karbon kağıtları olan setler

  

642.35   Numuneler ve koleksiyonlar için albümler

  

642.39   Kitap kapakları; sümen ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer kırtasiye ürünleri

  

642.4     Başka yerde sınıflandırılmamış belli bir büyüklükte veya şekilde kesilen kağıt veya mukavvalar

  

642.41   Sigara kağıdı, eni ≤ 5 cm olan rulo halinde, defter veya boru şeklinde olsun veya olmasın

  

642.42   Karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları (641.31 başlığı

altında yer alanlar hariç); mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar, kutulanmış olsun veya olmasın



  

642.43   Tuvalet kağıdı, belli bir büyüklüğe veya şekle göre kesilmiş, rulo veya tabaka halinde

  

642.45   Filtre kağıdı ve filtre mukavvası, belli bir büyüklüğe veya şekle göre kesilmiş, rulo veya tabaka

halinde

  

642.9     Kağıt hamurundan, kağıttan, mukavvadan veya selüloz vatkasından başka yerde sınıflandırılmamış

ürünler

  

642.91   Bobin, makara, masura ve benzeri destek ürünler, kağıt hamurundan, kağıttan veya mukavvadan

yapılmış (perfore ya da sertleştirilmiş olsun veya olmasın

  

642.93   Tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerleri, kağıt veya mukavvadan yapılmış

  

642.94   Kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular, masa örtüsü ve peçeteler,

yatak çarşafları ve kağıttan diğer örtüler; giyim eşyası ve giysi aksesuarları (kağıt hamurundan, kağıttan,

selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

  

642.95   Hijyenik havlu ve tamponlar, bebekler için pedler ve bebek bezleri ile benzeri hijyenik ürünler

(kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

  

642.99   Diğer kağıt, mukavva, selüloz vatka veya selüloz liflerinden ağlar, belli bir büyüklükte veya şekilde

kesilmiş; kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan diğer ürünler

  

65.         Tekstil iplikleri, kumaşlar, tekstilden başka yerde sınıflandırılmamış hazır eşyalar ve ilgili ürünler

  

651.       Tekstil iplikleri

  

651.1     Yünden veya hayvan kılından iplikler, (yün topları (topakları) hariç)

  

651.12   Kardelenmiş yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır

olmayanlar

  

651.13   Taranmış yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır

olmayanlar

  

651.14   İnce hayvan kılından iplikler (kardelenmiş veya taranmış), perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.15   Kaba hayvan kılından veya at kılından iplikler at kılından gipe iplikler dahil), perakende satışa hazır

olsun veya olmasın

  



651.16   Yünden veya ince hayvan kılından iplikler, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği >= %

85 olanlar, perakende satışa hazır olanlar

  

651.17   Kardelenmiş yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği < %  85 olanlar, perakende satışa hazır

olmayanlar

  

651.18   Taranmış yünden iplikler, ağırlığına göre yün içeriği < %  85 olanlar, perakende satışa hazır

olmayanlar

  

651.19   Yünden veya ince hayvan kılından iplikler, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği < % 85

olanlar, perakende satışa hazır olanlar

  

651.2     Pamuktan dikiş iplikleri, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

  

651.21   Pamuktan dikiş iplikleri, perakende satışa hazır olanlar

  

651.22   Pamuktan dikiş iplikleri, perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.3     Pamuk ipliği, dikiş ipliği hariç

  

651.31   Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olanlar

  

651.32   Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olanlar

  

651.33   Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği >= % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.34   Pamuk ipliği, ağırlığına göre pamuk içeriği < % 85 olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.4     Suni ve sentetik iplikler, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

  

651.41   Sentetik filamentlerden dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

  

651.42   Suni elyaftan dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

  

651.43   Sentetik devamsız elyaftan dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

  

651.44   Suni devamsız elyaftan dikiş ipliği, perakende satışa hazır olsun veya olmasın

  

651.5     Sentetik filamentlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende satışa hazır olmayan,

monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

  



651.51   Naylon veya diğer poliamidlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende satışa

hazır olmayan, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

  

651.52   Polyesterlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende satışa hazır olmayan,

monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

  

651.59   Polipropilen ve diğer sentetik filamentlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), tekstüre edilmiş, perakende

satışa hazır olmayan, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil

  

651.6     Diğer sentetik filamentlerden iplikler (dikiş ipliği hariç), monofilamen kalınlığı < 67 desiteks

olanlar dahil

  

651.62   Naylon veya diğer poliamidlerden ya da polyesterlerden yüksek dayanırlıkta iplikler, perakende

satışa hazır olmayan

  

651.63   Diğer sentetik filament iplikler, tek kat, bükülmemiş veya her bir metredeki büküm <= 50 tur

olanlar, perakende satışa hazır olmayan

  

651.64   Diğer entetik filament iplikler, tek kat, her bir metredeki büküm > 50 tur olanlar, perakende satışa

hazır olmayan

  

651.69   Diğer iplikler, çok katlı bükülü veya katlı bükülü, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil,

perakende satışa hazır olmayan

  

651.7     Suni veya sentetik filament iplikler (dikiş ipliği hariç); başka yerde sınıflandırılmamış suni

monofilamentler; başka yerde sınıflandırılmamış suni tekstil malzemelerinden şerit ve benzerleri

  

651.73   Yüksek dayanırlıklı filament iplikler, viskoz ipeğinden (rayondan), perakende satışa hazır

olmayanlar

  

651.74   Viskoz ipeğinden (rayondan) diğer iplikler, tek kat, monofilamen kalınlığı < 67 desiteks,

bükülmemiş veya her bir metredeki büküm <= 120 tur olanlar, perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.75   Viskoz ipeğinden (rayondan) diğer iplikler, tek kat, monofilament kalınlığı < 67 desiteks,

perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.76   Diğer iplikler (viskoz ipeğinden (rayondan)), çok katlı bükülü veya katlı bükülü, monofilamen

kalınlığı < 67 desiteks olanlar dahil, perakende satışa hazır olmayan

  

651.77   Suni monofilamentler, kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar; suni tekstil

malzemelerinden görünen genişliği <= 5 mm olan şerit ve benzerleri



  

651.78   Suni veya sentetik filament iplikler (dikiş ipliği hariç), perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.8     İplikler (dikiş ipliği hariç), devamsız elyaftan; başka yerde sınıflandırılmamış sentetik

monofilamentler; sentetik tekstil malzemelerinden görünen genişliği <= 5 mm olan şerit ve benzerleri

  

651.81   İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği >= %  85 olanlar,

perakende satışa hazır

  

651.82   İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği >= %  85 olanlar,

perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.83   İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < %  85 olanlar,

perakende satışa hazır

  

651.84   İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği < %  85 olanlar,

perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.85   İplikler (dikiş ipliği hariç), suni devamsız elyaftan, perakende satışa hazır

  

651.86   İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre suni devamsız elyaf içeriği >= %  85 olanlar, perakende

satışa hazır olmayanlar

  

651.87   İplikler (dikiş ipliği hariç), ağırlığına göre suni devamsız elyaf içeriği < %  85 olanlar, perakende

satışa hazır olmayanlar

  

651.88   Sentetik monofilamentler, kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar; sentetik tekstil

malzemelerinden görünen genişliği <= 5 mm olan şerit ve benzerleri

  

651.9     Tekstil elyaflarından başka yerde sınıflandırılmamış iplikler (kağıt iplikler ve cam elyafından iplik,

şerit ve fitiller dahil)

  

651.91   Metalize iplikler, tekstil ipliği olanlar veya 651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer alan sentetik ve

suni şerit ve benzerleri (ip, şerit veya toz şeklindeki metallerle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış olanlar)

  

651.92   İpek iplikler (ipek döküntülerinden iplikler hariç), perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.93   İpek döküntülerinden iplikler, perakende satışa hazır olmayanlar

  

651.94   İpek iplikler ve ipek döküntülerinden iplikler, perakende satışa hazır; ipek böceği bağırsağı

  



651.95   Şerit, fitil, iplik ve iplik teli kırpıntıları, cam elyafından

  

651.96   Keten iplikler

  

651.97   Jüt veya 264 grubunda yer alan bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer bitki liflerinden iplikler

  

651.99   Diğer bitkisel tekstil elyaflarından iplikler

  

652.       Dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar (dar veya özel kumaşlar hariç)

  

652.1     Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar

  

652.12   Havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan, ağartılmamış olanlar

(656.1 alt grubunda yer alanlar hariç)

  

652.13   Diğer havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar (656.1 alt

grubunda yer alanlar hariç)

  

652.14   Havlı dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar, kesilmemiş (652.12 ve 652.13 başlıklarında yer alan

havlu kumaşlar ve benzeri havlu dokuma kumaşlar ile 656.1 alt grubunda yer alan havlı ve şönil dokuma

kumaşlar hariç)

  

652.15   Diğer havlı ve şönil dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar (652.12 ve 652.13 başlıklarında yer alan

havlu kumaşlar ve benzeri havlu dokuma kumaşlar ile 656.1 alt grubunda yer alan havlı ve şönil dokuma

kumaşlar hariç)

  

652.16   0

  

652.2     Dokuma kumaşlar, pamuktan olanlar, ağartılmamış (gazlı, havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

652.21   Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85 ve ağırlığı < =200 gr/m² olan,

ağartılmamış

  

652.22   Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85 ve ağırlığı > 200 gr/m² olan,

ağartılmamış

  

652.23   Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 ve esas olarak ya da yalnızca suni veya

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m² olanlar, ağartılmamış

  

652.24   Dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 ve esas olarak ya da yalnızca suni veya

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar, ağartılmamış



  

652.25   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla

karıştırılmış, ağartılmamış, ağırlığı <= 200 gr/m² olanlar

  

652.26   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, esas olarak ya da yalnızca suni ve sentetik elyaflarla

karıştırılmış, ağartılmamış, ağırlığı > 200 gr/m² olanlar

  

652.3     Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış,

boyanmış, baskı yapılmış veya başka şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

  

652.31   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış

olanlar

  

652.32   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı <= 200 gr/m², boyanmış

olanlar

  

652.33   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı <= 200 gr/m², farklı

renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

  

652.34   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı <= 200 gr/m², baskı

yapılmış

  

652.4     Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış,

boyanmış, baskı yapılmış veya başka şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

  

652.41   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış

olanlar

  

652.42   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı > 200 gr/m², boyanmış

olanlar

  

652.43   Dokuma denim kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı > 200 gr/m², farklı

renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

  

652.44   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı > 200 gr/m², farklı

renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

  

652.45   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği >= %  85, ağırlığı > 200 gr/m², baskı

yapılmış olanlar

  

652.5     Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni

veya sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış, boyanmış, baskı yapılmış veya başka



şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

  

652.51   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış olanlar

  

652.52   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², boyanmış olanlar

  

652.53   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

  

652.54   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı <= 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

  

652.6     Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni

veya sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış, boyanmış, baskı yapılmış veya başka

şekilde bitirilmiş (terbiye edilmiş) olanlar

  

652.61   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış olanlar

  

652.62   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², boyanmış olanlar

  

652.63   Dokuma denim kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

  

652.64   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkteki ipliklerle dokunmuş olanlar

  

652.65   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni ve

sentetik elyaflarla karıştırılmış, ağırlığı > 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

  

652.9     Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç)

  

652.91   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², ağartılmış olanlar

  

652.92   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², boyanmış olanlar



  

652.93   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², farklı renkte ipliklerden

dokunmuş olanlar

  

652.94   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı <= 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

  

652.95   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², ağartılmış olanlar

  

652.96   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², boyanmış olanlar

  

652.97   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², farklı renkte ipliklerden

dokunmuş olanlar

  

652.98   Pamuktan diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre pamuk içeriği < %  85 (esas olarak ya da

yalnızca suni ve sentetik elyaflarla karıştırılmış olanlar hariç), ağırlığı > 200 gr/m², baskı yapılmış olanlar

  

653.       Dokuma kumaşlar, suni ve sentetik elyaftan (dar veya özel kumaşlar hariç)

  

653.1     Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden (651.88 başlığı altında yer alan malzemelerden

(şeritten veya benzerlerinden) elde edilen dokuma kumaşlar dahil), havlı ve şönil kumaşlar hariç

  

653.11   Dokuma kumaşlar, naylon veya diğer poliamidlerden ya da polyesterlerden yüksek dayanırlıkta

ipliklerden elde edilenler

  

653.12   Dokuma kumaşlar, şerit ve benzerlerinden elde edilenler

  

653.13   Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine

kesiti <= 1 mm olanlar dahil, paralel tekstil ipliklerin dar ve dik açı teşkil edecek şekilde birbirleri üzerine

konularak meydana getirdiği tabakalardan oluşan mensucat, bu tabakalar, ipliklerin kesişme noktalarında bir

birleştirici ile veya sıcak yapıştırma usulü ile birbirleriyle birleştirilmişlerdir.

  

653.14   Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre naylon veya diğer poliamid içeriği

>= %  85  (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

  

653.15   Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre tekstüre edilmiş poliester filament

içeriği >= %  85  (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)



  

653.16   Dokuma kumaşlar, sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre tekstüre edilmemiş poliester

filament içeriği >= %  85 (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

  

653.17   Dokuma kumaşlar, başka yerde sınıflandırılmamış sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre

sentetik filament içeriği >= %  85 (monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar

dahil)

  

653.18   Dokuma kumaşlar, başka yerde sınıflandırılmamış sentetik filament ipliklerden, ağırlığına göre

sentetik filament içeriği < %  85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk elyaflarla karıştırılmış olanlar)

(monofilament kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar dahil)

  

653.19   Başka yerde sınıflandırılmamış sentetik filament ipliklerden dokuma kumaşlar

  

653.2     Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği >=

%  85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

653.21   Dokuma kumaşlar, devamsız poliester elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= %  85

olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

653.25   Dokuma kumaşlar, devamsız akriklik veya modakrilik elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf

içeriği >= %  85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

653.29   Dokuma kumaşlar, diğer sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= %

 85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

653.3     Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre sentetik devamsız elyaf içeriği <

%  85,  esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

653.31   Dokuma kumaşlar, devamsız poliester elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85

(esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı <= 170 g/m²  (havlı ve şönil kumaşlar

hariç)

  

653.32   Dokuma kumaşlar, diğer sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %

85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı <= 170 g/m²  (havlı ve şönil kumaşlar

hariç)

  

653.33   Dokuma kumaşlar, devamsız poliester elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85

(esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı > 170 g/m²  (havlı ve şönil kumaşlar

hariç)

  



653.34   Dokuma kumaşlar, diğer sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %

85 (esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı > 170 g/m²  (havlı ve şönil kumaşlar

hariç)

  

653.35   Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85

(esas olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar), ağırlığı > 170 g/m², farklı renklerde ipliklerden

yapılmış (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

653.4     Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85

(esas olarak ya da yalnızca pamuk hariç diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar) (havlı ve şönil kumaşlar

hariç)

  

653.41   Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85

(esas olarak ya da yalnızca yün veya ince hayvan kılı ile karıştırılmış olanlar)

  

653.42   Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85

(esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik elyaflar ile karıştırılmış olanlar)

  

653.43   Dokuma kumaşlar, sentetik devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85,

esas olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (pamuk, yün veya ince hayvan kılı, suni

veya sentetik filamentler hariç)

  

653.5     Dokuma kumaşlar, suni filament ipliklerden (651.77 başlığı (suni monofilament kalınlığı >= 67

desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar) altında yer alan malzemelerden elde edilen dokuma kumaşlar

dahil)

  

653.51   Dokuma kumaşlar, viskoz ipeğinden (rayon) yüksek dayanırlıkta ipliklerden, monofilament

kalınlığı >= 67 desiteks ve enine kesiti <= 1 mm olanlar

  

653.52   Dokuma kumaşlar, diğer suni filament ipliklerden, şeritlerden veya şerit benzerlerinden, ağırlığına

göre suni filament içeriği >= %  85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

653.59   Başka yerde sınıflandırılmamış suni filament ipliklerden dokuma kumaşlar

  

653.6     Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= %  85

olanlar

  

653.60   Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği >= %  85

olanlar

  

653.8     Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85

olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)



  

653.81   Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85, esas

olarak ya da yalnızca pamuk ile karıştırılmış olanlar

  

653.82   Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85, esas

olarak ya da yalnızca yün veya ince hayvan kılı ile karıştırılmış olanlar

  

653.83   Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85, esas

olarak ya da yalnızca suni veya sentetik filamentler ile karıştırılmış olanlar

  

653.89   Dokuma kumaşlar, suni devamsız elyaflardan, ağırlığına göre devamsız elyaf içeriği < %  85, esas

olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (pamuk, yün veya ince hayvan kılı, suni veya

sentetik filamentler hariç)

  

653.9     Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, suni veya sentetik elyaftan (652 veya 656 grupları altında yer alan

kumaşlar hariç)

  

653.91   Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, suni veya sentetik elyaftan, kesilmemiş

  

653.93   Diğer havlı ve şönil dokuma kumaşlar, suni veya sentetik elyaftan

  

654.       Diğer dokuma tekstil kumaşları

  

654.1     Dokuma kumaşlar, ipekten veya ipek döküntülerinden

  

654.11   Dokuma kumaşlar, buret ipekten

  

654.13   Diğer dokuma ipek kumaşlar, diğer ipek veya ipek döküntülerinden, ağırlığına göre ipek veya ipek

döküntüsü içeriği >= %  85 olanlar (buret ipekten olanlar hariç)

  

654.19   Diğer dokuma ipek kumaşlar, diğer ipek veya ipek döküntülerinden, ağırlığına göre ipek veya ipek

döküntüsü içeriği < %  85 olanlar (buret ipekten olanlar hariç)

  

654.2     Dokuma kumaşlar, yün veya ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince hayvan kılı içeriği

>= %  85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

654.21   Dokuma kumaşlar, kardelenmiş yün veya kardelenmiş ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün

veya ince hayvan kılı içeriği >= %  85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)

  

654.22   Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince

hayvan kılı içeriği >= %  85 olanlar (havlı ve şönil kumaşlar hariç)



  

654.3     Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince

hayvan kılı içeriği < %  85 olanlar

  

654.31   Dokuma kumaşlar, kardelenmiş yün veya kardelenmiş ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün

veya ince hayvan kılı içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik filamentler ya da suni

veya sentetik devamsız elyaflar ile karıştırılmış olanlar

  

654.32   Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince

hayvan kılı içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca suni veya sentetik filamentler ya da suni veya sentetik

devamsız elyaflar ile karıştırılmış olanlar

  

654.33   Dokuma kumaşlar, kardelenmiş yün veya kardelenmiş ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün

veya ince hayvan kılı içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (suni

veya sentetik filamentler ya da suni veya sentetik devamsız elyaflar hariç)

  

654.34   Dokuma kumaşlar, taranmış yün veya taranmış ince hayvan kılından, ağırlığına göre yün veya ince

hayvan kılı içeriği < %  85, esas olarak ya da yalnızca diğer elyaflar ile karıştırılmış olanlar (suni veya

sentetik filamentler ya da suni veya sentetik devamsız elyaflar hariç)

  

654.35   Havlı ve şönil dokuma kumaşlar, yün veya ince hayvan kılından 652.1, 654.9 veya 656.1 alt

gruplarında yer alan kumaşlar hariç)

  

654.4     Dokuma kumaşlar, ketenden

  

654.41   Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği >= %  85 olanlar

  

654.42   Dokuma kumaşlar, ketenden, ağırlığına göre keten içeriği < %  85 olanlar

  

654.5     Dokuma kumaşlar, jütten veya 264 grubu altında yer alan diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından

  

654.50   Dokuma kumaşlar, jütten veya 264 grubu altında yer alan diğer tekstil bitki kabuğu elyaflarından

  

654.6     Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar dahil)

  

654.60   Dokuma kumaşlar, cam elyafından (dar kumaşlar dahil)

  

654.9     Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar

  

654.91   Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar, 651.91 başlığı altındaki metal iplikten veya

metalize iplikten (giyim, döşemelik veya benzeri amaçlar için kullanılanlar)



  

654.92   Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar, kaba hayvan kılından veya at kılından

  

654.93   Başka yerde sınıflandırılmamış dokuma kumaşlar, tekstil bitki kabuğu elyaflarından; dokuma

kumaşlar, kağıt ipliklerinden

  

654.94   Gazlı dokumalar (tülbent, şile bezi gibi seyrek dokumalar), 656.1 alt grubunda yer alan dar dokuma

kumaşlar hariç

  

654.95   Başka yerde sınıflandırılmamış havlı ve şönil kumaşlar, tekstil malzemelerinden (yün, pamuk, suni

ve sentetik elyaflar hariç)

  

654.96   Havlu kumaşlar ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar (pamuktan olanlar hariç)

  

654.97   Tafting (püsküllü) dokuma tekstil kumaşları

  

655.       Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar (başka yerde sınıflandırılmamış yuvarlak (tüp şeklinde)

örme kumaşlar, havlı kumaşlar ve delikli kumaşlar dahil)

  

655.1     Havlı kumaşlar (uzun tüylü kumaşlar ve havlu kumaşlar dahil), örgü (triko) ve tığ işi (kroşe)

(emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

  

655.11   Uzun tüylü kumaşlar, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış,

sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın

  

655.12   İlmekli havlı kumaşlar, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış,

sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın

  

655.19   Diğer havlı kumaşlar, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış,

sıvanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın

  

655.2     Diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış

veya lamine edilmiş olanlar hariç)

  

655.21   Diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, genişliği <= 30 cm (emdirilmiş (emprenye edilmiş),

kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

  

655.22   Diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, genişliği > 30 cm, ağırlığına göre elastomerik iplik

veya kauçuk iplik içeriği >= %  5 olanlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine

edilmiş olanlar hariç)

  



655.23   Diğer kumaşlar, çözgü tipi örgülü (triko), galloon örgü makineleri ile yapılanlar dahil, (emdirilmiş

(emprenye edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

  

655.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) kumaşlar, (emdirilmiş (emprenye

edilmiş), kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş olanlar hariç)

  

656.       Tüller, danteller, nakışlar, kurdeleler, dokuma etiketleri ve diğer tuhafiye ürünleri (parça, şerit veya

motif şeklinde olanlar dahil)

  

656.1     Dar dokuma kumaşlar (656.2 alt grubunda yer alanlar hariç); yapışkanla birleştirilen atkı ipliksiz

çözgülü dar kumaşlar (boldük)

  

656.11   Dokuma havlı kumaşlar (havlu ve benzeri ilmeği kesilmemiş kumaşlar dahil) ve şönil kumaşlar

  

656.12   Diğer dokuma kumaşlar, ağırlığına göre elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeriği >= %  5 olanlar

  

656.13   Diğer dokuma kumaşlar, diğer tekstil malzemelerinden olanlar

  

656.14   Kumaşlar, yapışkanla birleştirilen atkı ipliksiz çözgülerden oluşanlar (bolducs)

  

656.2     Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden, belirli bir şekle veya büyüklüğe göre

kesilmiş parça, şerit veya motif şeklinde olanlar (nakışlılar hariç)

  

656.21   Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden dokunmuş, belirli bir şekle veya

büyüklüğe göre kesilmiş parça, şerit veya motif şeklinde olanlar (nakışlılar hariç)

  

656.29   Etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar, tekstil malzemelerinden diğer şekillerde üretilmiş (dokunmuş

olanlar hariç), belirli bir şekle veya büyüklüğe göre kesilmiş parça, şerit veya motif şeklinde olanlar

(nakışlılar hariç)

  

656.3     Gipe iplikler ve şeritler ile 651.77 veya 651.88 başlığı altında yer alan "kalınlığı >= 67 desiteks olan

suni ve sentetik monofilamentler"in gipe edilmiş olanları; şönil iplikler (tüylü şönil iplikler dahil); şenet

iplikler (zincir ip); kordonlar (kurdeleler), parça halinde; dekoratif süsler, nakışsız olanlar (örgü (triko) veya

tığ işi (kroşe) hariç); püskül, ponpon ve benzeri eşyalar

  

656.31   Gipe iplikler ve şeritler ile 651.77 veya 651.88 başlığı altında yer alan "kalınlığı >= 67 desiteks olan

suni ve sentetik monofilamentler"in gipe edilmiş olanları; şönil iplikler (tüylü şönil iplikler dahil); şenet

iplikler (zincir ip)

  

656.32   Kordonlar (kurdeleler), parça halinde; dekoratif süsler, nakışsız olanlar (örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) hariç); püskül, ponpon ve benzeri eşyalar



  

656.4     Tül ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar hariç); dantel (parça,

şerit veya motif şeklinde)

  

656.41   Tül ve diğer ağ kumaşlar (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşlar hariç)

  

656.42   Danteller (parça, şerit veya motif şeklinde), makinede yapılanlar

  

656.43   Danteller (parça, şerit veya motif şeklinde), elde yapılanlar

  

656.5     Nakışlar (parça, şerit veya motif şeklinde)

  

656.51   Nakışlar (parça, şerit veya motif şeklinde), tekstil kumaş zemine yapılan nakıştan sonra zemin

dokuması çıkarılmış olanlar

  

656.59   Nakışlar (parça, şerit veya motif şeklinde), tekstil kumaş zemine yapılanlar (nakıştan sonra zemin

dokuması çıkarılmış olanlar hariç)

  

657.       Özel iplikler, özel kumaşlar ve ilgili ürünler

  

657.1     Başka yerde sınıflandırılmamış keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış

veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

  

657.11   İğne keçe (kuru keçe) ve dikiş-trikotaj yöntemiyle elde edilen elyaf kumaşlar (emdirilmiş

(emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

  

657.12   Diğer keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar

hariç)

  

657.19   Diğer keçeler (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar)

  

657.2     Başka yerde sınıflandırılmamış dokusuz kumaşlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş,

kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

  

657.20   Başka yerde sınıflandırılmamış dokusuz kumaşlar (emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş,

kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın)

  

657.3     Başka yerde sınıflandırılmamış emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine

edilmiş tekstil kumaşlar ve ürünler

  

657.31   Tekstil kumaşlar, kitap veya benzerlerinin dış kapakları için kullanılanlar, zamk veya nişastalı

maddelerle giydirilmiş olanlar; muşamba kağıt; hazır tuvaller; tela, bukran (şapkacılıkta kullanılan) ve



benzeri sertleştirilmiş tekstil kumaşlar, şapka kasnakları için kullanılanlar

  

657.32   Tekstil kumaşlar, plastikle (657.93 başlığı altında yer alan naylon, poliamid ve poliesterler hariç)

emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş

  

657.33   Tekstil kumaşlar, kauçuklanmış olanlar (657.93 başlığı altında yer alanlar hariç)

  

657.34   Tekstil kumaşlar, diğer şekillerde emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya

lamine edilmiş; tiyatro dekoru, atölye fonu veya benzeri işler için boyanmış bezler "tuvaller"

  

657.35   Tekstil duvar kaplamaları

  

657.4     Başka yerde sınıflandırılmamış kapitone tekstil ürünler, parça şeklinde, bir veya daha fazla katmanlı

tekstil malzemesinin bir dolgu (yastıklama) malzemesiyle dikiş veya başka şekillerde birleştirilmesi yoluyla

oluşanlar

  

657.40   Başka yerde sınıflandırılmamış kapitone tekstil ürünler, parça şeklinde, bir veya daha fazla katmanlı

tekstil malzemesinin bir dolgu (yastıklama) malzemesiyle dikiş veya başka şekillerde birleştirilmesi yoluyla

oluşanlar

  

657.5     Kınnap, halat, urgan veya kordon ile bunlardan yapılan ürünler (örneğin, balıkçı ağları,  iplikçi

eşyaları vb.)

  

657.51   Kınnap, halat, urgan ve kordonlar, kıvrımlı ya da örgülü olsun veya olmasın (kauçukla ya da

plastikle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış olsun veya olmasın)

  

657.52   Kınnap, halat veya urgandan düğümlü ağlar; hazır balık ağları ve diğer hazır ağlar, tekstil

malzemelerinden

  

657.59   651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer alan sentetik ve suni iplikten, şeritten veya benzerlerinden ya

da başka yerde sınıflandırılmamış kınnaptan, halattan, urgandan veya kordonlardan eşyalar

  

657.6     Şapka şekilleri, şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapüşonlar

  

657.61   Şapka kalıpları, şapka taslakları ve kapüşonlar, keçeden, (şekil vermek için kalıplanmış olanlar ile

hazır kenarlıklı (siperlikli) olanlar hariç); tabla ve manşonlar (el kürkleri) (boyuna yarılmış olan manşonlar

dahil), keçeden olanlar

  

657.62   Şapka şekilleri, hasır vb. malzemeden örülerek veya herhangi bir malzemeden şeritler birleştirilerek

yapılmış (şekil vermek için kalıplanmış olanlar, hazır kenarlıklı (siperlikli) olanlar, astarlı veya süslenmiş

olanlar hariç)



  

657.7     Vatka, fitil ve makinelerde veya fabrikalarda kullanılan tekstilden kumaşlar ve eşyalar

  

657.71   Tekstil malzemelerinden vatkalar ve bunlardan eşyalar; tekstil lifleri (uzunluğu <= 5 mm olanlar),

tekstil toz, kırpıntı ve döküntüleri

  

657.72   Tekstil malzemelerinden dokuma, kıvrımlı veya örgülü fitiller, lamba, fırın, çakmak, mum ve

benzerleri için; lüks lambası gömleği ve bunun için yuvarlak (tüp şeklinde) örme kumaşlar, emdirilmiş

(emprenye edilmiş) olsun veya olmasın

  

657.73   Tekstil ürünleri ve eşyaları, teknik kullanım için

  

657.8     Tekstil kaplanmış kauçuk ip ve kordonlar; tekstil iplikler ve 651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer

alan sentetik ve suni şeritler veya benzerleri (kauçukla ya da plastikle emdirilmiş (emprenye edilmiş),

giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış olsun veya olmasın)

  

657.81   Tekstil kaplanmış kauçuk ip ve kordonlar

  

657.89   Tekstil iplikler ve 651.77 ya da 651.88 başlıklarında yer alan sentetik ve suni şeritler veya

benzerleri (kauçukla ya da plastikle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış

olsun veya olmasın)

  

657.9     Tekstil malzemelerinden özel ürünler

  

657.91   Tekstilden hortumlar ve benzeri borular, emdirilmiş (emprenye edilmiş) veya kaplanmış olsun veya

olmasın (diğer malzemelerden astarı, zırhı veya aksesuarı olsun veya olmasın)

  

657.92   Konveyör bantları veya taşıma kayışları, tekstil malzemelerinden, metal veya diğer malzemelerle

güçlendirilmiş olsun veya olmasın

  

657.93   Lastik kord bezi (yüksek dayanırlıkta naylon veya diğer poliamid, polyester veya viskoz ipeği

ipliklerinden)

  

658.       Başka yerde sınıflandırılmamış hazır eşyalar, tümüyle veya esas olarak tekstil malzemelerinden

olanlar

  

658.1     Çuval, torba, çanta ve benzerleri, tekstil malzemelerinden (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

  

658.11   Çuval, torba, çanta ve benzerleri, 264 grubu altındaki jüt ve bitki kabuklarından tekstil amaçlı diğer

bitki liflerinden (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

  



658.12   Çuval, torba, çanta ve benzerleri, pamuktan (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)

  

658.13   Çuval, torba, çanta ve benzerleri, suni ve sentetik tekstil malzemelerinden (eşya paketleme amacıyla

kullanılanlar)

  

658.19   Çuval, torba, çanta ve benzerleri, diğer tekstil malzemelerinden (eşya paketleme amacıyla

kullanılanlar)

  

658.2     Brandalar, tenteler ve storlar; gemi, yelkenli sörf veya çıkartma gemileri için yelkenler; çadır ve

kamp malzemesi (havalı (şişme) yataklar dahil)

  

658.21   Brandalar, tenteler ve storlar; gemi, yelkenli sörf veya çıkartma gemileri için yelkenler; çadır ve

kamp malzemesi (havalı (şişme) yataklar dahil)

  

658.22   Çadırlar

  

658.23   Yelkenler

  

658.24   Havalı (şişme) yataklar

  

658.29   658.2 alt grubu altında başka yerde sınıflandırılmamış taşıt örtüsü, diğer kamp eşyaları ve

benzerleri

  

658.3     Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (elektrikli battaniyeler hariç)

  

658.31   Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, yünden veya ince hayvan kılından (elektrikli battaniyeler

hariç)

  

658.32   Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, pamuktan (elektrikli battaniyeler hariç)

  

658.33   Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, sentetik elyaftan (elektrikli battaniyeler hariç)

  

658.39   Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri, diğer tekstil malzemelerinden (elektrikli battaniyeler hariç)

  

658.4     Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler

  

658.41   Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

  

658.42   Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

hariç)

  



658.43   Yatak takımları, çarşafları ve yastık kılıfları, diğer tekstil malzemelerinden (örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlar hariç)

  

658.44   Masa örtüleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

  

658.45   Masa örtüleri, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

658.46   Masa örtüleri, diğer tekstil malzemelerinden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

658.47   Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, pamuktan

  

658.48   Tuvalet ve mutfakta kullanılan örtüler, diğer elyaflardan

  

658.5     Perdeler ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer mefruşat ürünleri, tekstil malzemelerinden

  

658.51   Perdeler (kalın perdeler dahil) ve iç storlar; perde veya yatak saçakları ve farbelaları

  

658.52   Yatak örtüleri

  

658.59   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mefruşat ürünleri

  

658.9     Tekstil malzemelerinden başka yerde sınıflandırılmamış hazır eşyalar

  

658.91   Duvar halısı, el dokuması (Goblen, flander, aubusson, beauvais tipinde) ve iğne işi (örneğin

kanaviçe, çapraz dikiş vb.), hazır olsun veya olmasın

  

658.92   Yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi ve benzeri temizlik bezleri

  

658.93   Cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri ve diğer hazır eşyalar (elbise (giysi) patronları dahil)

  

658.99   İşlemeye hazır dokuma kumaş ve iplik setleri (aksesuarlı olsun veya olmasın), halı, duvar halısı,

masa örtüsü ve benzerlerinin yapımı için kullanılanlar, perakende satışa hazır

  

659.       Yer kaplamaları ve benzerleri

  

659.1     Yer muşambası (linolyum), belli bir şekle göre kesilmiş olsun veya olmasın; tekstil bir desteğe

uygulanmış bir sıvama veya kaplama maddesinden oluşan zemin kaplamaları, belli bir şekle göre kesilmiş

olsun veya olmasın

  

659.10   Yer muşambası (linolyum), belli bir şekle göre kesilmiş olsun veya olmasın; tekstil bir desteğe

uygulanmış bir sıvama veya kaplama maddesinden oluşan zemin kaplamaları, belli bir şekle göre kesilmiş

olsun veya olmasın



  

659.2     Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, hazır olsun veya olmasın

  

659.21   Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, yünden veya ince hayvan kılından, hazır olsun veya olmasın

  

659.29   Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, diğer tekstil malzemelerinden yapılan, hazır olsun veya

olmasın

  

659.3     El dokuması kilimler, Kelem, Sumak, Karaman ve benzerleri

  

659.30   El dokuması kilimler, Kelem, Sumak, Karaman ve benzerleri

  

659.4     Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, tafting (püsküllü), hazır olsun veya olmasın

  

659.41   Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, yünden veya ince hayvan kılından, tafting (püsküllü), hazır

olsun veya olmasın

  

659.42   Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, naylon veya diğer poliamidlerden, tafting (püsküllü), hazır

olsun veya olmasın

  

659.43   Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, diğer suni veya sentetik tekstil elyafından, tafting

(püsküllü), hazır olsun veya olmasın

  

659.49   Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, diğer tekstil malzemelerinden, tafting (püsküllü), hazır

olsun veya olmasın

  

659.5     Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar

hariç), hazır olsun ya da olmasın

  

659.51   Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar

hariç), yünden veya ince hayvan kılından, hazır olsun ya da olmasın

  

659.52   Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar

hariç), suni veya sentetik elyaftan, hazır olsun ya da olmasın

  

659.53   Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar

hariç), havlı olmayanlar, hazır olmayanlar

  

659.59   Dokuma halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar

hariç), diğer tekstil malzemelerinden, hazır olsun ya da olmasın

  



659.6     Başka yerde sınıflandırılmamış halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları

  

659.61   Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tafting (püsküllü ) veya floklu (tüylü) olanlar hariç),

keçeden, hazır olsun veya olmasın

  

659.69   Diğer halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (düğümlü, dokuma, tafting ve keçe olanlar hariç),

hazır olsun veya olmasın

  

66.         Metalik olmayan mineral mamuller, başka yerde sınıflandırılmamış

  

661.       Kireç, çimento ve fabrikasyon inşaat malzemeleri (cam ve kilden malzemeler hariç)

  

661.1     Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su kireci (su altında sertleşen kireç) (522.6 alt grubu altındaki

kalsiyum oksit ve hidroksitler hariç)

  

661.11   Sönmemiş kireç

  

661.12   Sönmüş kireç

  

661.13   Hidrolik kireç (su kireci)

  

661.2     Portland çimentosu, alüminli (şaplı) çimento, cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri

hidrolik çimentolar, renklendirilmiş olsun veya olmasın ya da klinker formunda olsun veya olmasın

  

661.21   Çimento klinkeri

  

661.22   Portland çimentosu

  

661.23   Alüminli (şaplı) çimento

  

661.29   Diğer hidrolik çimentolar

  

661.3     Anıt veya yapı taşları, işlenmiş olanlar ve bunlardan eşyalar

  

661.31   Doğal taşlardan parke, bordür ve düz döşeme taşları (kayağantaşı (arduvaz/kayraktaşı) hariç)

  

661.32   Kayağantaşı (arduvaz/kayraktaşı), işlenmiş, bunlardan veya aglomera edilmiş kayağantaşından

(arduvaz/kayraktaşı) olan eşyalar

  

661.33   Doğal taşlardan karo, küp veya benzeri eşyalar, dikdörtgen olsun veya olmasın (kare dahil), en

geniş yüzleri, bir kenarı < 7 cm olan kare içine girebilecek şekilde olanlar; doğal taşlardan (kayağantaşından

(arduvaz/kayraktaşı) dahil) suni olarak renklendirilmiş granüller, küçük parçalar ve tozlar



  

661.34   Mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış eşyalar, basitçe kesilmiş veya

tıraşlanmış, yüzeyleri düz ya da perdahlanmış olanlar

  

661.35   Başka yerde sınıflandırılmamış, anıt ya da yapı taşları (kayağantaşı (arduvaz/kayraktaşı) hariç) ve

bunlardan eşyalar, basitçe kesilmiş veya tıraşlanmış, yüzeyleri düz ya da perdahlanmış olanlar

  

661.36   Mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış eşyalar, kalıplanmış,

tornalanmış, parlatılmış, süslenmiş, oyulmuş ya da başka şekilde işlenmiş

  

661.39   Diğer anıt veya yapı taşları ve bunlardan eşyalar, (661.31 başlığında yer alan parke, bordür ve düz

döşeme taşları hariç), kalıplanmış, tornalanmış, parlatılmış, süslenmiş, oyulmuş ya da başka şekilde işlenmiş

  

661.8     Asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve pişirilmemiş metal dışı mineralden inşaat eşyaları,

başka yerde sınıflandırılmamış

  

661.81   Asfalt veya benzeri malzemelerden eşyalar (örneğin: peteol bitümi, ocak kömür katranı)

  

661.82   Paneller, levhalar, karolar, bloklar ve benzeri ürünler, bitkisel liflerden veya hasırdan, rende talaşı,

talaş, yonga, testere talaşı veya diğer ağaç atıklarından olup, çimento, alçı ve benzeri bağlayıcılarla aglomere

edilmiş olanlar

  

661.83   Asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve benzerlerinden eşyalar

  

662.       Kilden inşaat malzemeleri ve ateşe dayanıklı (refrakter) inşaat malzemeleri

  

662.3     Ateşe dayanaklı (refrakter) tuğlalar ve diğer ateşe dayanıklı inşaat malzemeleri

  

662.31   Tuğlalar, bloklar, karolar ve diğer seramik inşaat malzemeleri, silisli fosil kaba unlarından (örneğin,

kizelgur, tripolit veya diatomit) veya topraktan yapılanlar

  

662.32   Ateşe dayanıklı (refrakter) tuğla, blok, karo ve benzeri ateşe dayanıklı (refrakter) seramik inşaat

malzemeleri (662.31 başlığı altında yer alan silisli fosil kaba unlarından veya silisli topraklardan olan

malzemeler hariç)

  

662.33   Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) çimento, harç, beton ve benzeri

karışımlar

  

662.4     Ateşe dayanıklı (refrakter) olmayan seramik tuğlalar, karolar, borular ve benzeri ürünler

  

662.41   Seramik inşaat tuğlaları, zemin döşeme blokları, destek veya dolgu karoları ve benzerleri



  

662.42   Kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, baca astarları, mimari süsler ve diğer seramik inşaat

malzemesi

  

662.43   Borular, nakil boruları, oluklar (yağmur olukları vb.) ve boru bağlantı parçaları, seramikten

  

662.44   Sırlanmamış seramikten kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları; sırlanmamış

seramikten mozaik küpleri ve benzerleri, destekli olsun veya olmasın

  

662.45   Sırlanmış seramikten kaldırım ve döşeme taşları ile şömine veya duvar karoları; sırlanmış

seramikten mozaik küpleri ve benzerleri, destekli olsun veya olmasın

  

663.       Mineral mamuller, başka yerde sınıflandırılmamış

  

663.1     Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri, çembersiz (karkassız) (öğütme,

bileyleme, parlatma, rektifiye etme veya kesme işleri için), el ile bileyleme veya parlatma taşları ve bunların

parçaları (doğal taştan, aglomere edilmiş doğal veya suni aşındırıcılardan veya seramikten olanlar) (diğer

maddelerden parçaları bulunsun veya bulunmasın)

  

663.11   Değirmen taşları ve bileği taşları (öğütme, bileyleme veya hamur haline getirme işleri için

kullanılanlar)

  

663.12   Diğer değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri

  

663.13   El ile bileyleme veya parlatma taşları

  

663.2     Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, tekstil kumaşına, kağıda, mukavvaya veya

diğer malzemelere tutturulmuş olanlar (şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için

kesilmiş olsun veya olmasın)

  

663.21   Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, yalnızca tekstil kumaşına tutturulmuş olanlar

(şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için kesilmiş olsun veya olmasın)

  

663.22   Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, yalnızca kağıda ya da mukavvaya tutturulmuş

olanlar (şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için kesilmiş olsun veya olmasın)

  

663.29   Doğal veya yapay aşındırıcı tozlar veya parçacıklar, yalnızca diğer malzemelere (tekstil, kağıt,

mukavva hariç) tutturulmuş olanlar (şekil vermek, dikmek veya başka biçimlerde hazırlamak için kesilmiş

olsun veya olmasın)

  

663.3     Başka yerde sınıflandırılmamış (seramik hariç) mineral maddelerden mamuller



  

663.31   Alçıdan veya alçı esaslı bileşenlerden eşyalar

  

663.32   İnşaat blokları ve tuğlaları, karolar, döşeme taşları ve benzeri malzemeler

  

663.33   Prefabrik yapı elemanları, bina veya bina dışı inşaat işleri için

  

663.34   Çimentodan, betondan ya da suni taşlardan güçlendirilmiş, olsun ya da olmasın diğer eşyalar

  

663.35   İşlenmiş mika ve mikadan eşyalar (aglomere edilmiş veya yeniden yapılandırılmış olanlar dahil),

kağıt, mukavva veya diğer malzemeler üzerinde olsun veya olmasın

  

663.36   Grafitten veya diğer karbonlardan ürünler, elektrik dışı kullanımlar için

  

663.37   Turbadan ürünler

  

663.38   Magnezit, dolomit veya kromit içeren diğer mineral maddelerden eşyalar

  

663.39   Başka yerde sınıflandırılmamış taş veya diğer mineral maddelerden eşyalar

  

663.5     Cüruf yünü, kaya yünü (taş yünü) ve benzeri mineral yünler; pul pul ayrılmış vermikulit,

genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral malzemeler; ısı yalıtımı, ses yalıtımı veya

ses emici (yutucu) mineral malzemeler ve bu malzemelerin karışımları (661.81 başlığı altında yer alan

asbestli çimentodan, selüloz lifli çimentodan ve benzerlerinden eşyalar, başlık 663.81 altında yer alan

işlenmiş amyant, amyant iplikleri ile amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar ya da seramik eşyalar

hariç)

  

663.51   Cüruf yünü, asbest ve benzeri amyantlar (bunların karışımları dahil), dökme, tabaka ya da rulo

halinde

  

663.52   Pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral

malzemeler (bunların karışımları dahil)

  

663.53   Isı yalıtımı, ses yalıtımı veya ses emici (yutucu) mineral malzemeler ve bu malzemelerin karışımları

  

663.7     Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik eşyalar (örneğin, imbikler,

krozeler (potalar), muflalar (kapsüller), enjektörler, tapalar, destekler, kal potaları, tüpler, borular, kılıflar

(kaputlar), çubuklar vb.)

  

663.70   Başka yerde sınıflandırılmamış ateşe dayanıklı (refrakter) seramik eşyalar (örneğin, imbikler,

krozeler (potalar), muflalar (kapsüller), enjektörler, tapalar, destekler, kal potaları, tüpler, borular, kılıflar

(kaputlar), çubuklar vb.)



  

663.8     Asbestten mamul ürünler; sürtünme malzemeleri

  

663.81   Fabrikasyon asbest (amyant) lifleri; asbest esaslı ya da asbest ile magnezyum karbonat esaslı

karışımlar; bu karışımlardan ya da asbestlerden eşyalar (örneğin, iplikler, dokuma kumaşlar, giysiler,

başlıklar, ayakkabılar, contalar), güçlendirilmiş olsun ya da olmasın (661.83 başlığı altında yer alan asbestli

çimentodan eşyalar ya da 663.82 başlığında yer alan sürtünme malzemeleri hariç)

  

663.82   Frenler, kavramalar veya benzerleri için sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) ve bunlarla ilgili

eşyalar (örneğin, tabakalar, rulolar, şeritler, dilimler, diskler, rondelalar, pedler), monte edilmemiş, asbest,

diğer mineral maddeler veya selüloz esasında olanlar (diğer malzemelerle birleştirilmiş olsun ya da olmasın)

  

663.9     Başka yerde sınıflandırılmamış seramik malzemelerden eşyalar

  

663.91   Laboratuvar, kimyasal ya da diğer teknik kullanımlar için seramik eşyalar; seramik tekneler,

küvetler ve benzeri tarımsal amaçlı kullanılan kaplar; malların taşınması ve paketlenmesi için kullanılan

seramik çömlekler, kavanozlar ve benzeri eşyalar

  

663.99   Başka yerde sınıflandırılmamış seramik eşyalar

  

664.       Cam

  

664.1     Cam (külçe, küre, çubuk ya da tüp halinde), işlenmemiş; cam atık ve hurdaları dahil

  

664.11   Cam, külçe halinde; kırık camlar ve diğer cam atık ve hurdaları dahil

  

664.12   Cam, küre (665.93 başlığı altında yer alan boncuk ve benzeri kürecikler hariç), çubuk veya tüp

halinde, işlenmemiş olanlar

  

664.3     Levha halindeki çekilmiş ya da üflenmiş camlar (emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları

olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar)

  

664.31   Cam, kütleler halinde renklendirilmiş (hafif renklendirilmiş), opaklandırılmış, parlaklaştırılmış ya

da emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakası olanlar

  

664.39   Diğer camlar

  

664.4     Float cam ve yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış cam, levha halinde,  emici, yansıtıcı

veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

  

664.41   Float cam ve yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış cam, telsiz (takviyesiz) levha halinde

olanlar,  emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde



işlenmemiş olanlar

  

664.42   Float cam ve yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış cam, telli (takviyeli) levha halinde

olanlar,  emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde

işlenmemiş olanlar

  

664.5     Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, levha veya profil halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya

yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

  

664.51   Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, telsiz (takviyesiz) levha halinde olanlar, emici, yansıtıcı

veya yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

  

664.52   Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, telli (takviyeli) levha halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya

yansıtıcı olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

  

664.53   Dökme camlar ve haddelenmiş camlar, profil halinde olanlar, emici, yansıtıcı veya yansıtıcı

olmayan tabakaları olsun ya da olmasın, fakat başka şekillerde işlenmemiş olanlar

  

664.7     Güvenlik camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş olanlar

  

664.71   Güvenlik camları, sertleştirilmiş (temperlenmiş) olanlar

  

664.72   Güvenlik camları, lamine edilmiş olanlar

  

664.8     Cam aynalar, çerçevelenmiş olsun ya da olmasın (dikiz aynaları dahil)

  

664.81   Araçlar için dikiz aynaları

  

664.89   Diğer cam aynalar, çerçeveli olsun veya olmasın

  

664.9     Başka yerde sınıflandırılmamış camlar

  

664.91   664.3 alt grubu altında yer alan levha halindeki çekilmiş ya da üflenmiş olan, 664.4 alt grubu

altında yer alan float, yüzeyi taşlanmış (buzlu cam) veya parlatılmış olan veya 664.5 alt grubu altında yer

alan dökme ve haddelenmiş olan camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş,

emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş halde

olanları

  

664.92   Çok katlı yalıtım camları

  

664.93   Cam zarflar (açık) (lamba ve tüpler dahil) ve bunların bağlantı parçaları hariç cam parçaları

(elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler ve benzerleri için kullanılan)



  

664.94   Duvar saatleri, kol saatleri ve benzerleri için camlar, görme kusurlarını düzeltici olan ve olmayan

gözlükler için camlar, bombeli, kavisli, oyulmuş ya da benzeri işlemlerden geçmiş olanlar (optik olarak

işlenmemiş); bu camların imalatında kullanılan içi boş cam küreler ve bunların kesilen parçaları

(segmanları)

  

664.95   Cam tülü, ağ, örtü, keçe, şilte, pano ve benzeri dokusuz eşyalar, camdan olanlar; cam elyafı (cam

yünü dahil) ve bunlardan yapılan eşyalar,  başka yerde sınıflandırılmamış

  

664.96   Döşeme blokları, kalın tabakalar (slab), tuğlalar, karolar ve diğer ürünler, sıkıştırılmış veya

kalıplanmış camdan olanlar (telli (takviyeli) olsun ya da olmasın), yapılarda veya inşaatlarda kullanmak için

olanlar); kurşunlu lambalar ve benzerleri; blok, plaka veya benzer şekillerdeki gözenekli veya köpüklü

camlar

  

665.       Cam eşyalar

  

665.1     Konteynırlar, camdan (malların taşınması ya da paketlenmesi için kullanılanlar); camdan tıpalar ve

kapaklar

  

665.10   Konteynırlar, camdan (malların taşınması ya da paketlenmesi için kullanılanlar); camdan tıpalar ve

kapaklar

  

665.2     Masada, mutfakta, tuvalette, büroda, iç dekorasyonda ya da benzeri amaçlar için kullanılan cam

eşyalar (665.91 başlığında yer alan labaratuvar, hijyen, ya da eczacılık amaçlı cam eşyalar, 665.92 başlığı

altında yer alan cam ampuller veya 665.93 başlığı altında yer alan cam boncuklar hariç)

  

665.21   Cam seramikten cam eşyalar

  

665.22   Cam bardaklar, cam seramiğinden olanlar hariç

  

665.23   Masa ya da mutfakta kullanılan cam eşyalar (bardaklar hariç), cam seramikten olanlar hariç

  

665.29   Diğer cam eşyalar, cam seramik olanlar hariç

  

665.9     Başka yerde sınıflandırılmamış mamul cam eşyalar

  

665.91   Labaratuvar, hijyen, ya da eczacılık amaçlı cam eşyalar; derecelendirilmiş ya da ayarlanmış olsun

ya da olmasın

  

665.92   Cam ampuller

  



665.93   Cam boncuklar, taklit inciler, taklit değerli ya da yarı değerli taşlar ve benzeri küçük cam boncuklar

ve bunlardan eşyalar (taklit mücevherat dışında); cam gözler (protez olanlar hariç); üfleme tekniğiyle

yapılmış cam dekoratif eşyalar (biblo vb.) ve diğer fantezi eşyalar (taklit mücevherler hariç); cam

mikrosferler (kürecikler),  çapı <= 1 mm olanlar

  

665.94   Cam küpler ve camdan diğer küçük eşyalar, mozaikler ya da benzeri dekoratif amaçlar için bir

destek üzerinde olsun veya olmasın

  

665.95   Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar (664.94 başlığı altında yer alan cam küpler ve

camdan diğer küçük eşyalar hariç), optik olarak işlenmemiş

  

665.99   Camdan diğer  eşyalar

  

666.       Çömlekçilik

  

666.1     Seramik sofra takımları, mutfak takımları ve seramikten diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyaları

  

666.11   Sofra takımları veya mutfak takımları, porselenden veya çin porseleninden

  

666.12   Diğer ev eşyaları ya da tuvalet eşyaları, porselen veya çin porseleninden

  

666.13   Seramikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyaları ile tuvalet eşyaları (porselenden ya da çin

porseleninden olanlar hariç)

  

666.2     Biblolar ve diğer süs eşyaları, seramikten

  

666.21   Biblolar ve diğer süs eşyaları, porselenden veya çin porseleninden

  

666.29   Biblolar ve diğer süs eşyaları, diğer seramik olanlar

  

667.       İnciler ve değerli veya yarı değerli taşlar, işlenmiş veya işlenmemiş

  

667.1     İnci (doğal ya da kültür), işlenmiş ya da derecelendirilmiş olsun ya da olmasın, fakat dizilmemiş,

mıhlanmamış veya takılmamış olanlar; derecelendirilmemiş inciler (doğal ya da kültür), taşımaya uygun

hale getirmek için geçici olarak dizilmiş olanlar

  

667.11   Doğal inciler

  

667.12   Kültür incileri, işlenmemiş

  

667.13   Kültür incileri, işlenmiş



  

667.2     Elmaslar (sınıflandırılmış sanayi elmasları hariç), işlenmiş olsun ya da olmasın, fakat mıhlanmamış

veya takılmamış

  

667.21   Elmaslar, işlenmiş olsun ya da olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış, taslak halinde,

sınıflandırılmamış olanlar

  

667.22   Elmaslar, işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış, yarılmış veya yontulmuş, fakat mıhlanmamış veya

takılmamış, taslak halinde, sınıflandırılmış olanlar (sınıflandırılmış sanayi elmasları hariç)

  

667.29   Başka şekilde işlenmiş, fakat mıhlanmamış veya takılmamış

  

667.3     Değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, işlenmiş ya da derecelendirilmiş olsun olmasın,

fakat dizilmemiş, mıhlanmamış ya da takılmamış; derecelendirilmemiş değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı

değerli taşlar, taşımaya uygun hale getirmek için geçici olarak mıhlanmış olanlar

  

667.31   Değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış ya da kabaca

şekillendirilmiş olanlar, derecelendirilmiş olsun veya olmasın (dizilmemiş, mıhlanmamış ya da takılmamış)

  

667.39   Değerli taşlar (elmas hariç) ve yarı değerli taşlar, işlenmiş, derecelendirilmiş olsun veya olmasın,

fakat dizilmemiş, mıhlanmamış ya da takılmamış; işlenmiş fakat derecelendirilmemiş değerli taşlar (elmas

hariç) ve yarı değerli taşlar, taşımaya uygun hale getirmek için geçici olarak mıhlanmış olanlar

  

667.4     Sentetik veya yeniden yapılandırılmış değerli ya da yarı değerli taşlar, işlenmiş veya

sınıflandırılmış olsun ya da olmasın fakat dizilmemiş, monte edilmemiş ya da tamamlanmamış;

Sınıflandırılmamış sentetik ya da yeniden yapılandırılmış değerli ya da yarı değerli taşlar,geçici olarak

taşıma amaçlı güçlendirilmiş.

  

667.41   Pizo-elektrik kuvars

  

667.42   Sentetik ya da yeniden yapılandırılmış değerli veya yarı değerli taşlar (pizo-elektrik kuvarslar

hariç), işlenmemiş veya basitçe tıraşlanmış ya da kabaca şekillendirilmiş olanlar

  

667.49   Başka yerde sınıflandırılamamış sentetik ya da yeniden yapılandırılmış değerli veya yarı değerli

taşlar

  

67.         Demir ve çelik

  

671.       Dökme (pik) demir, manganezli dökme demir (aynalı demir), sünger demir, demir veya çelik

granüller ve tozlar ile demir alaşımları

  



671.2     Dökme (pik) demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir), külçe (pik), blok veya diğer birincil

formda

  

671.21   Alaşımsız dökme (pik) demir, ağırlığına göre fosfor içeriği <= %  5 olanlar

  

671.22   Alaşımsız dökme (pik) demir, ağırlığına göre fosfor içeriği > %  0,5 olanlar

  

671.23   Alaşımlı dökme (pik) demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir)

  

671.3     Dökme (pik) demirin, manganezli dökme demirin (aynalı demir), demir veya çeliğin granülleri ve

tozları; demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir

ürünleri, pelet, parça veya benzer şekillerde; demir (demir içeriği ağırlığına göre en az %  99.94 olan), pelet,

parça veya benzer şekillerde

  

671.31   Dökme (pik) demirin, manganezli dökme demirin (aynalı demir), demir veya çeliğin granülleri

  

671.32   Dökme (pik) demirin, manganezli dökme demirin (aynalı demir), demir veya çeliğin tozları

  

671.33   Demirli ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir

ürünleri, pelet, parça veya benzer şekillerde; demir (demir içeriği ağırlığına göre en az %  99.94 olan), pelet,

parça veya benzer şekillerde

  

671.4     Ferro manganez

  

671.41   Ferro manganez, ağırlığına göre karbon içeriği > %  2 olanlar

  

671.49   Ferro manganez diğerleri

  

671.5     Diğer demir alaşımları (radyo aktif demir alaşımları hariç)

  

671.51   Ferro silisyum

  

671.52   Ferro siliko manganez

  

671.53   Ferro krom

  

671.54   Ferro siliko krom

  

671.55   Ferro nikel

  

671.59   Diğer demir alaşımları, başka yerde sınıflandırılmamış



  

672.       Demir veya çeliğin külçe ve diğer birincil formları; demir ve çeliğin yarı mamul ürünleri

  

672.4     Demir veya çeliğin külçe ve diğer birincil formları (671.33 başlığı altında yer alan demirli ürünler

(demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri hariç)

  

672.41   Demir külçeleri veya alaşımsız çelikler (671.33 başlığı altında yer alan demirli ürünler (demir

cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri hariç)

  

672.45   Demirin diğer birincil formları veya alaşımsız çelikler (671.33 başlığı altında yer alan demirli

ürünler (demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilenler) ve diğer sünger demir ürünleri hariç)

  

672.47   Paslanmaz çeliğin külçe ve diğer birincil formları

  

672.49   Diğer alaşımlı çeliğin, külçe ve diğer birincil formları

  

672.6     Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < %  0,25 olanlar

  

672.61   Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < %  25 olanlar,

kare veya dikdörtgen kesitli ve genişliği < kalınlığının 2 katı olanlar.

  

672.62   Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < %  25 olanlar,

dikdörtgen kesitli (kare kesitli olanlar hariç) ve genişliği < kalınlığının 2 katı olanlar.

  

672.69   Demir veya alaşımsız çeliğin yarı mamul ürünleri, ağırlığına göre karbon içeriği < %  25 olanlar,

dairesel kesitli olanlar (kare veya dikdörtgen kesitli olanlar hariç)

  

672.7     Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler, ağırlığına göre karbon içeriği >= %  0,25 olanlar

  

672.70   Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler, ağırlığına göre karbon içeriği >= %  0,25 olanlar

  

672.8     Alaşımlı çelikten yarı mamul ürünler

  

672.81   Alaşımlı çelikten yarı mamul paslanmaz çelikler

  

672.82   Alaşımlı çelikten diğer yarı mamul alaşımlı çelikler (paslanmaz çelik hariç)

  

673.       Demir veya alaşımsız çelikten haddelenmiş yassı ürünler (çeşitli tekniklerle kaplanmamış olanlar)

  

673.2     Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak

haddeden daha fazla işlenmemiş



  

673.21   Demir veya alaşımsız çelikten düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak

haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde, genişliği >=  600 mm olanlar

  

673.24   Demir veya alaşımsız çelikten düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak

haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde olmayanlar, genişliği >=  600 mm olanlar

  

673.27   Demir veya alaşımsız çelikten düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak

haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği < 600 mm, kalınlığı >= 4 mm olanlar

  

673.29   Demir veya alaşımsız çelikten diğer düz çekilmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, basitçe

sıcak haddelenmiş, genişliği < 600 mm, kalınlığı < 4 mm olanlar

  

673.4     Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk

haddeden daha fazla işlenmemiş

  

673.41   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk

haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde, genişliği >=  600 mm olanlar

  

673.46   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk

haddeden daha fazla işlenmemiş, kangal şeklinde olmayanlar, genişliği >=  600 mm olanlar

  

673.49   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk

haddeden daha fazla işlenmemiş, genişliği <  600 mm olanlar

  

673.5     Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, başka

yerde sınıflandırılmamış olanlar

  

673.51   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, sıcak

haddelenmiş, genişliği >=  600 mm olanlar

  

673.52   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, soğuk

haddelenmiş (soğuk indirgenmiş), genişliği >=  600 mm olanlar

  

673.53   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmamış, genişliği

<  600 mm olanlar

  

674.       Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli yöntemlerle kaplanmış

  

674.1     Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle çinko

kaplanmış



  

674.11   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektrolitik olarak çinkoyla kaplanmış,

genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.12   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektrolitik olarak çinkoyla kaplanmış,

genişliği < 600 mm olanlar

  

674.13   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, daldırma vb. yöntemlerle (elektrolitik

olarak hariç) çinkoyla kaplanmış, genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.14   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, daldırma vb. yöntemlerle (elektrolitik

olarak hariç) çinkoyla kaplanmış, genişliği <  600 mm olanlar

  

674.2     Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle

tenekeyle kaplanmış

  

674.21   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle

tenekeyle kaplanmış, genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.22   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle

tenekeyle kaplanmış, genişliği <  600 mm olanlar

  

674.3     Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, boyanmış, verniklenmiş veya elektroliz,

daldırma vb. yöntemlerle plastik kaplanmış

  

674.31   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, boyanmış, verniklenmiş veya elektroliz,

daldırma vb. yöntemlerle plastik kaplanmış, genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.32   Demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, boyanmış, verniklenmiş veya elektroliz,

daldırma vb. yöntemlerle plastik kaplanmış, genişliği <  600 mm olanlar

  

674.4     Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, çeşitli

yöntemlerle kaplanmış, genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.41   Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz,

daldırma vb. yöntemlerle kurşun kaplanmış (kurşunlu teneke dahil), genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.42   Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz,

daldırma vb. yöntemlerle krom oksit veya krom ve krom oksit kaplanmış, genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.43   Başka yerde sınıflandırılmamış demir veya alaşımsız çelikten düz haddelenmiş ürünler, elektroliz,

daldırma vb. yöntemlerle alüminyum kaplanmış, genişliği >=  600 mm olanlar



  

674.44   Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, diğer şekillerde

kaplanmış (teneke, kurşun, çinko, krom oksit, krom ve krom oksit, alüminyum veya boya, vernik ya da

plastik hariç), genişliği >=  600 mm olanlar

  

674.5     Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, çeşitli yöntemlerle

kaplanmış, genişliği <  600 mm olanlar

  

674.51   Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, elektroliz hariç

daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış, genişliği <  600 mm olanlar

  

674.52   Başka yerde sınıflandırılmamış, demir ya da alaşımsız çelikten düz haddelenmiş, baskı, yapıştırma

vb. yöntemlerle giydirilmiş, genişliği <  600 mm olanlar

  

675.       Alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

  

675.1     Silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliğinden düz haddelenmiş ürünler

  

675.11   Silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği >=  600 mm

olanlar

  

675.12   Silisyumlu elektrik çeliği/transformatör çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği <  600 mm

olanlar

  

675.2     Yüksek hız çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği <  600 mm olanlar

  

675.20   Yüksek hız çeliğinden düz haddelenmiş ürünler, genişliği <  600 mm olanlar

  

675.3     Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş olanlar

  

675.31   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

>= 600 mm ve kalınlığı >= 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde

  

675.32   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

>= 600 mm ve 3 mm <= kalınlığı < 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde

  

675.33   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

>= 600 mm ve kalınlığı < 3 mm olanlar, kangal şeklinde

  

675.34   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

>= 600 mm ve kalınlığı >= 4,75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar



  

675.35   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

>= 600 mm ve 3 mm <= kalınlığı < 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

  

675.36   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

>= 600 mm ve kalınlığı < 3 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

  

675.37   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

< 600 mm ve kalınlığı >= 4,75 mm olanlar

  

675.38   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş, genişliği

< 600 mm ve kalınlığı < 4,75 mm olanlar

  

675.4     Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş olanlar

  

675.41   Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş

olanlar, genişliği >= 600 mm, kangal şeklinde olanlar

  

675.42   Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş

olanlar, genişliği >= 600 mm, kangal şeklinde olmayanlar

  

675.43   Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, sıcak haddelemeden daha fazla işlenmemiş

olanlar, genişliği < 600 mm

  

675.5     Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla

işlenmemiş olanlar

  

675.51   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla

işlenmemiş olanlar, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı >= 4,75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

  

675.52   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla

işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 3 mm <= kalınlığı < 4.75 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

  

675.53   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla

işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 1 mm <= kalınlığı < 3 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

  

675.54   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla

işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve 0,5 mm <= kalınlığı < 1 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar

  

675.55   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme) daha fazla

işlenmemiş, genişliği >= 600 mm ve kalınlığı < 0,5 mm olanlar, kangal şeklinde olmayanlar



  

675.56   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş (soğuk

indirgeme), genişliği < 600 mm

  

675.6     Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş

(soğuk indirgeme) olanlar

  

675.61   Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş

(soğuk indirgeme) olanlar, genişliği >= 600 mm

  

675.62   Diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden daha fazla işlenmemiş

(soğuk indirgeme) olanlar, genişliği < 600 mm

  

675.7     Başka yerde sınıflandırılmamış alaşımlı çelikten düz haddelenmiş ürünler

  

675.71   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelenmiş (soğuk indirgeme) veya sıcak

haddelenmiş ve daha fazla işlenmiş, genişliği >= 600 mm

  

675.72   Paslanmaz çelikten düz haddelenmiş ürünler, soğuk haddelemeden (soğuk indirgeme), veya sıcak

haddelemeden daha fazla işlenmiş, genişliği < 600 mm

  

675.73   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş, genişliği >= 600 mm

  

675.74   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı çelikten düz haddelenmiş, genişliği < 600 mm

  

676.       Demir ve çelik barlar, çubuklar, köşebentler, diğer şekiller ve profiller (levha kazıkları (palplanş)

dahil)

  

676.1     Demir ve çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde

  

676.11   Demir ve çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde

(haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar

dahil)

  

676.12   Otomat çeliğinden, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde

(haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar

dahil)

  

676.15   Paslanmaz çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde

(haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar

dahil)



  

676.17   Yüksek hız çeliğinden, sıcak haddelenmiş barlar ve çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde

(haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar

dahil)

  

676.19   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı ve alaşımsız çelikten, sıcak haddelenmiş barlar ve

çubuklar, düzensiz sarılmış bobinler halinde (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar

veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil), enine kesiti daire şeklinde olup, çapı < 14 mm olanlar

  

676.2     Demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya

kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar)

  

676.21   Demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya

kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar)

(haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar

dahil)

  

676.22   Otomat çeliğinden barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme

işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar) (haddeleme işlemi

sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

  

676.25   Paslanmaz çelikten barlar ve çubuklar (dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme

işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar) (haddeleme işlemi

sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

  

676.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer alaşımlı ve alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar (dövme,

sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat

haddelendikten sonra bükülmüş olanlar) (haddeleme işlemi sırasında üzerinde çentikler, yivler, oluklar veya

diğer şekil bozuklukları bulunanlar dahil)

  

676.3     Demir veya çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri

işlenmemiş olanlar

  

676.31   Otomat çeliğinden barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri

işlenmemiş olanlar

  

676.33   Diğer demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk

bitirmeden ileri işlenmemiş olanlar

  

676.34   Paslanmaz çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri

işlenmemiş olanlar



  

676.39   Diğer alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar, soğuk şekillendirmeden ya da soğuk bitirmeden ileri

işlenmemiş olanlar (yüksek hız çeliğinden veya silikomangan çeliğinden olanlar hariç)

  

676.4     Demir ve çelikten diğer barlar ve çubuklar

  

676.41   Yüksek hız çeliğinden barlar ve çubuklar

  

676.42   Silikomangan çeliğinden barlar ve çubuklar

  

676.43   Demir veya alaşımsız çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya

kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil

  

676.44   Diğer demir veya alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya

kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil

  

676.45   Paslanmaz çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme

işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil

  

676.46   Diğer alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan

çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, fakat haddelendikten sonra bükülmüş olanlar dahil (yüksek

hız çeliğinden veya silikomangan çeliğinden olanlar hariç)

  

676.47   Başka yerde sınıflandırılmamış alaşımlı çelikten barlar ve çubuklar

  

676.48   Alaşımlı ve alaşımsız çelikten, sondaj işlerinde kullanılan içi boş bar ve çubuklar

  

676.8     Demir veya çelikten, köşebentler, diğer şekiller ve profiller (raylar hariç) ve levha kazıkları

(palplanş)

  

676.81   Demir veya alaşımsız çelikten, U, I, H, L veya T profiller, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme

veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, yüksekliği < 80 mm olanlar

  

676.82   Demir veya alaşımsız çelikten, U, I, H, L veya T profiller, dövme, sıcak haddeleme, sıcak çekme

veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş, yüksekliği >=  80 mm olanlar

  

676.83   Demir veya alaşımsız çelikten diğer köşebentler, diğer şekiller ve profiller, dövme, sıcak

haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş

  

676.84   Demir veya alaşımsız çelikten diğer köşebentler, diğer şekiller ve profiller, soğuk şekillendirmeden

ya da soğuk bitirmeden ileri işlem görmemiş



  

676.85   Demir veya alaşımsız çelikten diğer köşebentler, diğer şekiller ve profiller

  

676.86   Demir ve çelikten levha kazıkları (palplanş) (oyulmuş, delinmiş ya da birleştirilmiş parçalardan

olsun veya olmasın); demir veya çelikten kaynaklanmış köşebentler, şekiller ve profiller

  

676.87   Paslanmaz çelikten, köşebentler, şekiller ve profiller

  

676.88   Diğer alaşımlı çelikten, köşebentler, şekiller ve profiller

  

677.       Demir veya çelikten raylar ve demiryolu inşaat malzemeleri

  

677.0     Demir veya çelikten raylar ve demiryolu inşaat malzemeleri

  

677.01   Demir veya çelikten raylar (emniyet rayları veya dişli raylar dahil)

  

677.09   Demir  veya  çelikten  demiryolu  ve  tramvay hattı inşaa malzemeleri (örneğin, makas dilleri,

makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, diğer makas parçaları, traversler, cebireler, ray

yatakları ve köşelikler, seletler (taban plakası), sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi,

eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar)

  

678.       Demir veya çelikten teller

  

678.1     Demir veya alaşımsız çelikten teller

  

678.14   Demir veya alaşımsız çelikten teller, çeşitli tekniklerle kaplanmamış olanlar (parlatılmış olsun ya da

olmasın)

  

678.15   Demir veya alaşımsız çelikten teller, çinkoyla veya diğer adi metallerle çeşitli tekniklerle kaplanmış

olanlar

  

678.19   Demir veya alaşımsız çelikten diğer teller (adi metallerle çeşitli tekniklerle kaplanmış olanlar hariç)

  

678.2     Paslanmaz çelik veya diğer alaşımlı çeliklerden teller

  

678.21   Paslanmaz çelikten teller

  

678.29   Diğer alaşımlı çeliklerden teller

  

679.       Demir ve çelikten tüpler, borular ve içi boş profiller ile tüp ya da boru bağlantı parçaları

  



679.1     Demir veya çelikten, dikişsiz, tüpler, borular ve içi boş profiller

  

679.11   Dökme demirden tüpler, borular ve içi boş profiller

  

679.12   Demir (dökme demir dışındakiler) veya çelikten petrol veya gaz boru hatları için kullanılan türden

hat boruları, dikişsiz

  

679.13   Demir (dökme demir dışındakiler) veya çelikten sondaj muhafaza boruları ve borular, petrol veya

gaz sondajı için kullanılanlar, dikişsiz

  

679.14   Demir (dökme demir dışındakiler) veya alaşımsız çelikten diğer dairesel kesitli tüpler, borular ve içi

boş profiller, dikişsiz

  

679.15   Paslanmaz çelikten çelikten diğer dairesel kesitli tüpler, borular ve içi boş profiller, dikişsiz

  

679.16   Diğer alaşımlı çelikten çelikten diğer dairesel kesitli tüpler, borular ve içi boş profiller, dikişsiz

  

679.17   Diğer dikişsiz, tüpler borular ve içi boş profiller

  

679.3     Demir veya çelikten diğer tüpler ve borular (örneğin, kaynaklama, perçinleme veya benzeri

şekillerde kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

  

679.31   Demir veya çelikten petrol ve gaz boru hatlarında kullanılan türden hat boruları (örneğin,

kaynaklama, perçinleme veya benzeri şekillerde kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış

çapı > 406,4 mm olanlar

  

679.32   Demir veya çelikten petrol ve gaz sondajında kullanılan sondaj muhafaza boruları (örneğin,

kaynaklama, perçinleme veya benzeri şekillerde kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış

çapı > 406,4 mm olanlar

  

679.33   Demir veya çelikten diğer tüpler ve borular (kaynak yapılarak kapatılmış olanlar), iç ve dış dairesel

kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

  

679.39   Demir veya çelikten diğer tüpler ve borular (düz haddelenmiş, kaynak yapılarak kapatılmış olanlar),

iç ve dış dairesel kesitleri bulunan, dış çapı > 406,4 mm olanlar

  

679.4     Demir veya çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profiller (örneğin, açık dikiş ile veya

kaynaklanmış, perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)

  

679.41   Demir veya çelikten petrol ve gaz boru hatlarında kullanılan türden hat boruları (örneğin, açık dikiş

ile veya kaynaklanmış, perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)



  

679.42   Demir veya çelikten petrol ve gaz sondajında kullanılan sondaj muhafaza boruları (örneğin, açık

dikiş ile veya kaynaklanmış, perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)

  

679.43   Demir veya çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profiller (kaynaklanmış, dairesel kesitli)

  

679.44   Demir veya çelikten diğer tüpler, borular ve içi boş profiller (kaynaklanmış, dairesel kesitli

olmayanlar)

  

679.49   Demir veya çelikten tüpler, borular ve içi boş profiller (örneğin, açık dikiş ile veya kaynaklanmış,

perçinlenmiş veya benzeri şekilde kapatılmış)

  

679.5     Tüp veya boru bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, manşonlar)

  

679.51   Dökme bağlantı parçaları, dövülemeyen dökme demir

  

679.52   Diğer dökme bağlantı parçaları

  

679.53   Paslanmaz çelikten flanşlar

  

679.54   Paslanmaz çelikten dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış)

  

679.55   Paslanmaz çelikten alın kaynağı bağlantı parçaları

  

679.56   Paslanmaz çelikten diğer tüp ve boru bağlantı parçaları

  

679.59   Demir veya çelikten tüp ve boru bağlantı parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış

  

68.         Demir dışı metaller

  

681.       Gümüş, platin ve platin grubundan diğer metaller

  

681.1     Gümüş (gümüşle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) adi metaller dahil),

işlenmemiş veya yarı işlenmiş

  

681.12   Adi metaller (gümüşle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar), yarı

mamulden daha fazla işlem görmemiş

  

681.13   Gümüş (altınla veya platinle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) gümüş dahil),

işlenmemiş

  



681.14   Gümüş (altınla veya platinle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) gümüş dahil),

yarı işlenmiş veya toz halde olanlar

  

681.2     Platin ve platin grubundan diğer metaller (platin veya platin grubundan diğer metallerler baskı,

yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metaller dahil), işlenmemiş veya yarı işlenmiş

  

681.22   Altın, gümüş veya adi metaller (platin veya platin grubundan diğer metallerle baskı, yapıştırma vb.

yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar), yarı mamulden daha fazla işlem görmemiş

  

681.23   Platin ve platin alaşımları, işlenmemiş veya toz halde olanlar

  

681.24   Platin grubundan diğer metaller ve bunların alaşımları, işlenmemiş veya toz halde olanlar

  

681.25   Platin ve platin grubundan diğer metaller, yarı işlenmiş

  

682.       Bakır

  

682.1     Bakır, rafine edilmiş ve rafine edilmemiş olanlar; elektrolitik rafine için bakır anotları; bakır

alaşımları, işlenmemiş

  

682.11   Bakır, rafine edilmemiş (blester bakır dahil, fakat çöktürülmüş bakır hariç); elektrolitik rafine için

bakır anotları

  

682.12   Bakır, rafine edilmiş

  

682.13   Bakırın ön alaşımları

  

682.14   Bakır alaşımları (bakırın ön alaşımları hariç)

  

682.3     Bakır barlar, çubuklar ve profiller

  

682.31   Bakır barlar, çubuklar ve profiller, rafine bakırdan

  

682.32   Bakır barlar, çubuklar ve profiller, bakır alaşımlarından

  

682.4     Bakır teller

  

682.41   Bakır teller, rafine bakırdan

  

682.42   Bakır teller, bakır alaşımlarından

  



682.5     Bakır tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,15 mm olanlar

  

682.51   Bakır tabakalar, rafine bakırdan, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,15 mm olanlar

  

682.52   Bakır tabakalar, levhalar ve şeritler, bakır alaşımlarından, kalınlığı > 0,15 mm olanlar

  

682.6     Bakır folyolar (baskılı veya baskısız ya da kağıt, mukavva, plastik ve benzeri destek malzemeleri ile

desteklenmiş veya desteklenmemiş), kalınlığı (desteği hariç) <= 0,15 mm olanlar; kalay tozları ve pulları

  

682.61   Bakır folyolar (baskılı veya baskısız ya da kağıt, mukavva, plastik ve benzeri destek malzemeleri ile

desteklenmiş veya desteklenmemiş), kalınlığı (desteği hariç) <= 0,15 mm olanlar

  

682.62   Bakır tozları ve pulları

  

682.7     Kalay tüpler, borular ve tüp veya boru bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, maşonlar)

  

682.71   Bakır tüp ve borular

  

682.72   Bakır tüplerin ve boruların bağlantı parçaları (örneğin: rekorlar, dirsekler, maşonlar)

  

683.       Nikel

  

683.1     Nikel ve nikel alaşımları (elektro kaplama anotlar hariç), işlenmemiş

  

683.11   Nikel, alaşımlı olmayanlar

  

683.12   Nikel alaşımları

  

683.2     Nikel ve nikel alaşımları (elektro kaplama anotları hariç)

  

683.21   Nikel barlar, çubuklar, profiller ve teller

  

683.22   Nikel tüpler, borular ve tüp veya boru bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, maşonlar)

  

683.23   Nikel tozları ve pulları

  

683.24   Nikel tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar

  

684.       Alüminyum

  

684.1     Alüminyum ve alüminyum alaşımları, işlenmemiş



  

684.11   Alüminyum, alaşımlı olmayanlar

  

684.12   Alüminyum alaşımları

  

684.2     Alüminyum ve alüminyum alaşımları, işlenmiş

  

684.21   Alüminyum bar, çubuk ve profiller

  

684.22   Alüminyum teller

  

684.23   Alüminyum tabakalar, levhalar ve şeritler, kalınlığı > 0,2 mm olanlar

  

684.24   Alüminyum folyolar (baskılı veya baskısız ya da kağıt, mukavva, plastik ve benzeri destek

malzemeleri ile desteklenmiş veya desteklenmemiş), kalınlığı (desteği hariç) <= 0,2 mm olanlar

  

684.25   Alüminyum tozları ve pulları

  

684.26   Alüminyum tüpler ve borular

  

684.27   Alüminyum tüplerin veya boruların bağlantı parçaları (örneğin, rakorlar, dirsekler, maşonlar)

  

685.       Kurşun

  

685.1     Kurşun ve kurşun alaşımları, işlenmemiş

  

685.11   Kurşun ve kurşun alaşımları, rafine edilmemiş

  

685.12   Kurşun rafine edilmiş

  

685.2     Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve pulları

  

685.20   Kurşun tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar; kurşun tozları ve pulları

  

686.       Çinko

  

686.1     Çinko ve çinko alaşımları, işlenmemiş

  

686.11   Çinko, alaşımlı olmayanlar

  

686.12   Çinko, alaşımları



  

686.3     Çinko ve çinko alaşımları, işlenmiş

  

686.31   Alüminyum bar, çubuk, profil ve teller

  

686.32   Çinko tabakalar, levhalar, şeritler ve folyolar

  

686.33   Çinko tozları ve pulları

  

687.       Teneke

  

687.1     Teneke ve teneke alaşımları, işlenmemiş

  

687.11   Teneke alaşımlı olmayanlar

  

687.12   Teneke alaşımları

  

687.2     Kalay barlar, çubuklar, profiller ve teller

  

687.20   Kalay barlar, çubuklar, profiller ve teller

  

689.       Matalürjide kullanılan çeşitli demir dışı adi metaller; sermetler

  

689.1     Tungsten (volfram), molibden, tantalum ve magnezyum, işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

  

689.11   Tungsten (volfram), işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

  

689.12   Molibden, işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

  

689.13   Tantalum, işlenmemiş (atık ve hurdalar dahil)

  

689.14   Magnezyum atık ve hurdalar

  

689.15   Magnezyum, işlenmemiş

  

689.8     Kobalt metalürjisi ara ürünleri; kobalt, kadmiyum, titanyum ve zirkonyum, işlenmemiş olanlar (atık

ve hurdalar dahil)

  

689.81   Kobalt matları ve diğer kobalt metalürjisi ara ürünleri; kobalt, işlenmemiş olanlar; kobalt atık ve

hurdaları; kobalt tozları

  



689.82   Kadmiyum, işlenmemiş olanlar; kadmiyum atık ve hurdaları; kadmiyum tozları

  

689.83   Titanyum, işlenmemiş olanlar; titanyum atık ve hurdaları; titanyum tozları

  

689.84   Zirkonyum, işlenmemiş olanlar; zirkonyum atık ve hurdaları; zirkonyum tozları

  

689.9     Başka yerde sınıflandırılmamış adi metaller, sermetler ve bunlardan yapılan eşyalar (atık ve

hurdalar dahil)

  

689.91   Berilyum, işlenmemiş olanlar; berilyum atık ve hurdaları; berilyum tozları

  

689.92   Bizmut ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

  

689.93   Antimon ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

  

689.94   Mangan ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

  

689.95   Krom ve bundan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

  

689.98   Diğer adi metaller, işlenmemiş olanlar; bunların atık ve hurdaları; tozları

  

689.99   Sermetler ve bunlardan yapılan eşyalar (atık ve hurdaları dahil)

  

69.         Metal eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

691.       Demirden, çelikten veya alüminyumdan yapılar ve yapı parçaları

  

691.1     Demir veya çelikten yapılar ve yapı parçaları (grup 811 altında yer alan prefabrik yapılar hariç),

örneğin köprüler, köprü kısımları, bent kapakları (eklüz), kuleler, kafes direkleri, çatılar, çarı iskeletleri,

kapılar, pencereler, kapı-pencere kasaları ve eşikleri, kepenkler, korkuluklar, direkler ve kolonlar; tabakalar,

çubuklar, köşebentler ve diğer şekillerde olanlar, profiller, tüpler ve benzerleri (yapılarda kullanmak üzere

hazırlanmış olanlar)

  

691.11   Köprüler ve köprü kısımları, demir veya çelikten

  

691.12   Kuleler ve kafes direkleri, demir veya çelikten

  

691.13   Kapı, pencere ve bunların kasaları ile pervazları ve kapı eşikleri, demir veya çelikten

  

691.14   Yapı iskeleleri, kepenkleri, payandaları veya maden direklerini yapmaya uygun ekipmanlar

  



691.19   Demirden veya çelikten diğer yapı parçaları

  

691.2     Alüminyumdan yapılar ve yapı parçaları (grup 811 altında yer alan prefabrik yapılar hariç), örneğin

köprüler, köprü kısımları, kuleler, kafes direkleri, çatılar, çarı iskeletleri, kapılar, pencereler, kapı-pencere

kasaları ve eşikleri, korkuluklar, direkler ve kolonlar; tabakalar, çubuklar, profiller, tüpler ve benzerleri

(yapılarda kullanmak üzere hazırlanmış olanlar)

  

691.21   Kapı, pencere ve bunların kasaları ile pervazları ve kapı eşikleri, alüminyumdan

  

691.29   Başka yerde sınıflandırılmamış alüminyum yapılar ve yapı parçaları; alüminyum tabakalar,

çubuklar, profiller, tüpler ve benzerleri (yapılarda kullanılanlar)

  

692.       Metal konteynerler, depolama veya taşıma için olanlar

  

692.1     Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için

olanlar hariç), demirden, çelikten veya alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış

veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

  

692.11   Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için

olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi > 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı

olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

  

692.12   Rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri konteynerler (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için

olanlar hariç), alüminyumdan, kapasitesi > 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun

veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

  

692.4     Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için

(sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), demirden, çelikten veya alüminyumdan,

kapasitesi <= 300 litre olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya

termal ekipmanlı olanlar hariç)

  

692.41   Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için

(sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), demirden veya çelikten, kapasitesi <= 300 litre

olanlar, iç yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar

hariç)

  

692.42   Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için

(sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar hariç), alüminyumdan, kapasitesi <= 300 litre olanlar, iç

yüzeyi kaplanmış veya ısı yalıtımlı olsun veya olmasın (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)

  

692.43   Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için demir veya çelikten konteynerler



  

692.44   Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için alüminyumdan konteynerler

  

693.       Tel eşyalar (yalıtılmış elektrik telleri hariç) ve ızgara parmaklıkları

  

693.1     Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, demirden,

çelikten, bakırdan veya alüminyumdan olanlar (elektrik yalıtımı olmayanlar)

  

693.11   Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, demirden veya

çelikten olanlar (elektrik yalıtımı olmayanlar)

  

693.12   Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, bakırdan olanlar

(elektrik yalıtımı olmayanlar)

  

693.13   Örgülü teller, halatlar, kablolar, örme şeritler, taşıma askıları, ve benzeri ürünler, alüminyumdan

olanlar (elektrik yalıtımı olmayanlar)

  

693.2     Dikenli teller, demir veya çelikten; dikenli olsun veya olmasın bükülü halka veya bir tek düz tel ve

gevşekçe bükülü çift (iki) tel, çit için kullanılanlar, demir veya çelikten

  

693.20   Dikenli teller, demir veya çelikten; dikenli olsun veya olmasın bükülü halka veya bir tek düz tel ve

gevşekçe bükülü çift (iki) tel, çit için kullanılanlar, demir veya çelikten

  

693.5     Demir, çelik veya bakır tellerden mensucat (sonsuz bantlar dahil), ızgara, ağ, kafeslik ve çit;

genişletilmiş metaller (demir, çelik veya bakırdan)

  

693.50   Demir, çelik veya bakır tellerden mensucat (sonsuz bantlar dahil), ızgara, ağ, kafeslik ve çit;

genişletilmiş metaller (demir, çelik veya bakırdan)

  

694.       Çiviler, vidalar, cıvatalar, somunlar, perçinler ve benzerleri (demirden, çelikten, bakırdan veya

alüminyumdan olanlar)

  

694.1     Çiviler, raptiyeler, oluklu çiviler, zımba telleri  ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan

ataç vb. hariç), demir veya çelikten, diğer maddelerden yapılmış başları olsun veya olmasın (bakır başlı

olanlar hariç)

  

694.10   Çiviler, raptiyeler, oluklu çiviler, zımba telleri  ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan

ataç vb. hariç), demir veya çelikten, diğer maddelerden yapılmış başları olsun veya olmasın (bakır başlı

olanlar hariç)

  

694.2     Vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal

pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, demir veya çelikten



  

694.21   Vidalar, civatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal

pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, demir veya çelikten, diş açılmış

olanlar

  

694.22   Vidalar, civatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal

pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, demir veya çelikten, diş

açılmamış olanlar

  

694.3     Çiviler, raptiyeler, zımba telleri  ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç),

bakırdan veya başları bakırdan olan demir ya da çelikten; vidalar, civatalar, somunlar, ağaç vidaları

(trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil)

ve benzeri eşyalar, bakırdan olanlar

  

694.31   Çiviler, raptiyeler, zımba telleri  ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç),

bakırdan veya başları bakırdan olan demir ya da çelikten

  

694.32   Rondelalar (yaylı rondela dahil), perçinler, kopilyalar, çatal pimler (kopilya pimlar) ve benzeri

eşyalar, bakırdan, diş açılmamış olanlar

  

694.33   Vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç

vidaları (trifonlar), kanca vidalar ve benzeri eşyalar, bakırdan, diş açılmış olanlar

  

694.4     Çiviler, raptiyeler, zımba telleri  ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç),

vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler

(kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, alüminyumdan olanlar

  

694.40   Çiviler, raptiyeler, zımba telleri  ve benzeri ürünler (başlık 895.12 altında yer alan ataç vb. hariç),

vidalar, cıvatalar, somunlar, ağaç vidaları (trifonlar), kanca vidalar, perçinler, kopilyalar, çatal pimler

(kopilya pimlar), rondelalar (yaylı rondela dahil) ve benzeri eşyalar, alüminyumdan olanlar

  

695.       Elde kullanılan veya makinede kullanılan aletler

  

695.1     Beller, kürekler, Kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, tırmıklar; baltalar, bağcı bıçakları ve

benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç); budama makasları ve her çeşit budayıcılar; tırpanlar, oraklar, kuru

ot ve saman bıçakları, çit makasları, oduncu kamaları ve tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılan

diğer el aletleri

  

695.10   Beller, kürekler, Kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, tırmıklar; baltalar, bağcı bıçakları ve

benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç); budama makasları ve her çeşit budayıcılar; tırpanlar, oraklar, kuru

ot ve saman bıçakları, çit makasları, oduncu kamaları ve tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılan

diğer el aletleri



  

695.2     El testereleri, eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları,

boru kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri

  

695.21   El testereleri

  

695.22   Eğeler, törpüler ve benzeri aletler

  

695.23   Pensler (kesici ağızlılar dahil), kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları, boru

kesicileri, cıvata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri

  

695.3     Sıkıştırma anahtarları, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç);

değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (lokmaları), saplı olsun veya olmasın

  

695.30   Sıkıştırma anahtarları, el ile kullanılan (tork metre anahtarları dahil) (pafta anahtarları hariç);

değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (lokmaları), saplı olsun veya olmasın

  

695.4     Başka yerde sınıflandırılmamış el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları; mengeneler,

vida mengeneleri ve benzerleri (takım tezgahlarının parçaları hariç); örsler; portatif demirci ocakları; elle

veya pedalla çalışan çemberli bileğiler (bileğitaşları ve benzerleri hariç)

  

695.41   Delme, diş açma veya yiv açma aletleri

  

695.42   Çekiçler ve balyozlar

  

695.43   Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve benzeri kesici aletler, ağaç işlemek için olanlar

  

695.44   Tornavidalar

  

695.45   Ev işlerinde kullanılan diğer el aletleri

  

695.46   Diğer el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları

  

695.47   Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri

  

695.48   Örsler; portatif demirci ocakları; elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler

  

695.49   Takım halinde el aletleri (alt grup 695.4 altında yer alan başka yerde sınıflandırılmamış el

aletlerinin (camcı elmasları dahil), kaynak lambalarının, mengenelerin ve vida mengenelerinin en az

ikisinden oluşanlar)

  



695.5     Her türlü testere ağızları (freze testerelerinin ağızları ve dişsiz testere ağızları dahil)

  

695.51   Şerit halinde testere ağızları

  

695.52   Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelikten olanlar (dar ve uzun yiv açmak için kullanılan

testere ağızları dahil)

  

695.53   Dairesel testere ağızları, iş gören kısımları çelik olmayanlar (dar ve uzun yiv açmak için kullanılan

testere ağızları dahil)

  

695.54   Zincir halinde olan testere ağızları

  

695.55   Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)

  

695.59   Diğer testere ağızları (adi metallerden dişsiz testere ağızları dahil)

  

695.6     Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için olanlar; el aletleri ve takım

tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletler; aletler için levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri

  

695.61   Bıçaklar ve kesici ağızlar, makineler veya mekanik cihazlar için

  

695.62   Aletler için levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri, smonte edilmemiş, interlenmiş metal karbürden

veya sermetlerden

  

695.63   Kaya delme veya toprak delme aletleri, birbiriyle değiştirilebilir olanlar

  

695.64   Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın ev aletleri veya takım tezgahları (örneğin, presleme,

ıstampalama veya zımbalama, set (diş) açma, yiv açma, delme, raybalamaya (borlama), broşlama, freze

çakıları, torna kalemleri veya tornavida uçları için) birbiriyle değiştirilebilir aletler, (metallerin çekilmesi

veya kalıptan çekilmesi için hadde ağızları dahil)

  

695.7     Takım halindeki aletler (alt grup 695.2'den alt grup 695.5 arasındaki gruplar altında yer alan el

testereleri, eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları, boru kesicileri,

cıvata kesicileri, zımbalar; camcı elmasları dahil el aletleri, kaynak lambaları, mengeneler, vida mengeneleri,

örsler; portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler; her türlü testere ağızları ve

benzeri aletlerin en az ikisinden oluşanlar), perakende satışa hazır

  

695.70   Takım halindeki aletler (alt grup 695.2'den alt grup 695.5 arasındaki gruplar altında yer alan el

testereleri, eğeler, törpüler, pensler, kerpetenler, cımbızlar, metal kesme (tenekeci) makasları, boru kesicileri,

cıvata kesicileri, zımbalar; camcı elmasları dahil el aletleri, kaynak lambaları, mengeneler, vida mengeneleri,

örsler; portatif demirci ocakları, elle veya pedalla çalışan çemberli bileğiler; her türlü testere ağızları ve

benzeri aletlerin en az ikisinden oluşanlar), perakende satışa hazır



  

696.       Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler

  

696.3     Tıraş makineleri, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçakları (şerit haldeki taslaklar dahil)

  

696.31   Tıraş makineleri ve usturalar, elektrikli olmayanlar

  

696.35   Emniyetli tıraş bıçakları (jiletler ve şerit haldeki taslaklar dahil))

  

696.38   Elektrikli olmayan traş makinelerinin, usturaların parçaları (plastik olanlar hariç)

  

696.4     Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları

  

696.40   Makaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ile bunların ağızları

  

696.5     Diğer kesici aletler (örneğin, saç kesme makineleri, kasap veya mutfak satırları, doğrama veya

kıyma bıçakları); manikür veya pedikür setleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

  

696.51   Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar ve bunların bıçakları

  

696.55   Manikür veya pedikür setleri ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

  

696.59   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kesici aletler

  

696.6     Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, balık bıçağı, kahvaltı ve meyve bıçağı, şeker maşası ve

benzeri mutfak gereçleri ve sofra takımları

  

696.61   En az biri değerli metalle kaplanmış olan sofra takımları ve mutfak takımları

  

696.62   Takım halindeki diğer sofra ve mutfak eşyaları

  

696.63   Değerli metalle kaplanmış olan sofra ve mutfak eşyaları (takım halinde olanlar hariç)

  

696.69   Takım halinde olmayan diğer sofra ve mutfak eşyaları

  

696.8     Kesici ağızlı bıçaklar, tırtıklı olsun veya olmasın (budama bıçağı dahil) (başlık 695.51 altında yer

alan en az biri değerli metalle kaplanmış olan sofra takımları ve mutfak takımları içindeki bıçaklar ve

bunların ağızları hariç)

  

696.80   Kesici ağızlı bıçaklar, tırtıklı olsun veya olmasın (budama bıçağı dahil) (başlık 695.51 altında yer

alan en az biri değerli metalle kaplanmış olan sofra takımları ve mutfak takımları içindeki bıçaklar ve

bunların ağızları hariç)



  

697.       Adi metallerden ev eşyaları, başka yerde sınıflandırılmamış

  

697.3     Ev tipi pişirme ve ısıtma cihazları ve parçaları, elektrikli olmayanlar, demirden, çelikten veya

bakırdan olanlar

  

697.31   Ev tipi pişirme cihazları ve tabak ısıtıcıları (örneğin, mutfak kuzinesi, ocaklı fırınlar, ocaklar,

barbeküler, mangallar, pişirme gözleri), elektrikli olmayanlar, demirden veya çelikten olanlar

  

697.32   Ev tipi kuzineler, ızgaralar ve benzeri elektriksiz mekan ısıtıcıları (merkezi ısıtma kazanlarına

(boyler) bağlı bulunanlar dahil), demirden veya çelikten

  

697.33   Ev tipi pişirme cihazları ve tabak ısıtıcılarının (başlık 697.31) ve ev tipi elektriksiz mekan

ısıtıcılarının (başlık 697.32) parçaları, demirden veya çelikten olanlar

  

697.4     Başka yerde sınıflandırılmamış masa, mutfak veya diğer ev eşyaları, demirden, çelikten, bakırdan

veya alüminyumdan olanlar; bulaşık teli (demir veya çelik yünü); kap kacak temizleyicileri ile temizleme

veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzerleri, demirden, çelikten, bakırdan veya alüminyumdan olanlar

  

697.41   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ev eşyaları, demirden veya çelikten

  

697.42   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ev eşyaları, bakırdan; kap kacak temizleyicileri ile temizleme

veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzerleri, bakırdan

  

697.43   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ev eşyaları, alüminyumdan; kap kacak temizleyicileri ile

temizleme veya parlatma pedleri, eldivenler ve benzerleri, alüminyumdan

  

697.44   Bulaşık teli (demir veya çelik yünü); kap kacak temizleyicileri ile temizleme veya parlatma pedleri,

eldivenler ve benzerleri, demirden veya çelikten

  

697.5     Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, demir, çelikten, bakırdan veya alüminyumdan

  

697.51   Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, demir veya çelikten

  

697.52   Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, bakırdan

  

697.53   Sıhhi ürünler ve bunların parçaları, alüminyumdan

  

697.8     Evde kullanılan mekanik cihazlar, dekoratif eşyalar, çerçeveler ve aynalar, adi metallerden

  

697.81   Yiyecek ve  içeceklerin hazırlanmasında, işlenmesinde veya servisinde kullanılan, ağırlığı <= 10

kg. olan, elle kullanılan mekanik cihazlar



  

697.82   Biblolar ve diğer süs eşyaları, adi metallerden; fotoğraf, resim veya benzerleri için çerçeveler, adi

metallerden; aynalar, adi metallerden

  

699.       Adi metallerden mamul eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

699.1     Anahtarcı (çilingir) eşyaları, kasalar, dayanıklı kutular ve eşyalar, adi metallerden

  

699.11   Asma kilitler ve diğer kilitler (anahtarlar, şifreyle veya elektrikle çalışanlar), adi metallerden; kilitli

klipsler ve kilitli klipsli çerçeveler, adi metallerden; bu kilitlerin anahtarları, adi metalden

  

699.12   Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular ile kasa daireleri için zırhlı veya güçlendirilmiş kapılar

ve kilitli kutular ile para veya evrak kutuları, vb. (adi metallerden)

  

699.13   Menteşeler, adi metallerden

  

699.14   Mobilya tekerlekleri, adi metallerden

  

699.15   Motorlu kara taşıtlarına uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar, adi metallerden

  

699.16   Binalara uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar, adi metallerden

  

699.17   Mobilyalara uygun bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar, adi metallerden

  

699.19   Diğer bağlantı takozu, bağlantı parçası ve benzeri eşyalar; şapka askıları, şapka kancaları, dirsekler

ve benzeri aparatlar, adi metallerden; otomatik kapı kapayıcıları, adi metallerden

  

699.2     Zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve bunların parçaları, demir veya çelikten

  

699.21   Demir veya çelik patinaj zincirleri

  

699.22   Demir veya çelik diğer zincirler

  

699.3     Toplu iğneler ve iğneler, demirden veya çelikten; adi metallerden boncuklar ve pullar; elbiselerde,

çantalarda, seyahat eşyalarında ve benzerlerinde kullanılan bağlantı parçaları

  

699.31   Dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, dantel tığları, nakış kamaları ve benzeri ürünler, demir veya

çelikten (elde kullanım için)

  

699.32   Çengelli iğne ve diğer toplu iğneler (demir veya çelikten), başka yerde sınıflandırılmamış

  



699.33   Klipsler ve klipsli çerçeveler, toka, klipsli toka, çengel, halka, metal kuşgözü ve benzerleri, adi

metallerden (elbise, ayakkabı, güneşlik, el çantası, seyahat eşyaları veya diğer hazır eşyalarda kullanılanlar);

borulu veya çatallı perçinler ile boncuk ve pullar, adi metallerden

  

699.4     Yaylar ve yay yaprakları, demirden veya metalden

  

699.40   Yaylar ve yay yaprakları, demirden veya metalden

  

699.5     Adi metallerden çeşitli eşyalar

  

699.51   Adi metallerden esnek borular, bağlantı parçalı olsun veya olmasın

  

699.52   Ziller, çanlar ve benzerleri ile bunların parçaları, elektrikli olmayanlar, adi metallerden

  

699.53   Tıpalar, tıkaçlar ve kapaklar (dişli kapaklar, vidalı kapaklar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişe için

kapsüller, dişli tıplar, tıpa kapakları, kurşun mühürler ve diğer paketleme aksesuarları, adi metalden olanlar

  

699.54   İşaret levhaları, isim levhaları, adres levhaları ve benzeri levhalar, rakamlar, harfler ve diğer

semboller, adi metallerden (ışıklandırılmış olanlar hariç)

  

699.55   Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotlar, flaks

maddelerle kaplanmış veya nüveli olanlar (alevle lehimleme, sert lehimleme, kaynak yapma veya metallerin

veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla  (lehim ve kaynak

işlerinde yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada toplanması işlemleri için kullanılanlar);

püskürtme usulüyle metal kaplamacılığında kullanılan aglomere adi metal tozlarından teller ve çubuklar

  

699.6     Başka yerde sınıflandırılmamış demirden veya çelikten eşyalar

  

699.61   Çapalar, filika demirleri ve bunların parçaları, demir veya çelikten

  

699.62   Dövülemeyen dökme demirden eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

699.63   Diğer demir veya çelikten dökme eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

699.65   Demirden veya çelikten başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar, dövülmüş veya preslenmiş, fakat

daha fazla işlenmemiş olanlar

  

699.67   Demir veya çelik tellerden eşyalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

699.69   Demirden veya çelikten başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar

  



699.7     Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar, bakırdan, nikelden, kurşundan, çinkodan ve tenekeden

  

699.71   Bakırdan zincirler ve bunların parçaları

  

699.73   Başka yerde sınıflandırılmamış bakır eşyalar

  

699.75   Başka yerde sınıflandırılmamış nikel eşyalar

  

699.76   Başka yerde sınıflandırılmamış kurşun eşyalar

  

699.77   Başka yerde sınıflandırılmamış çinko eşyalar

  

699.78   Başka yerde sınıflandırılmamış teneke eşyalar

  

699.79   Başka yerde sınıflandırılmamış alüminyum eşyalar

  

699.8     Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar ve yarı mamul ürünler, kobalttan, kadmiyumdan,

titanyumdan ve zirkonyumdan

  

699.81   Başka yerde sınıflandırılmamış kobalt, işlenmiş ve kobalttan eşyalar

  

699.83   Başka yerde sınıflandırılmamış kadmiyum, işlenmiş ve kadmiyumdan eşyalar

  

699.85   Başka yerde sınıflandırılmamış titanyum, işlenmiş ve titanyumdan eşyalar

  

699.87   Başka yerde sınıflandırılmamış zirkonyum, işlenmiş ve zirkonyumdan eşyalar

  

699.9     Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar ve yarı mamul ürünler, tungsten (volfram), molibdenyum,

tantalum, magnezyum ve diğer adi metaller

  

699.91   Başka yerde sınıflandırılmamış tungsten (volfram), işlenmiş ve tungstenden eşyalar

  

699.92   Başka yerde sınıflandırılmamış molibdenyum (volfram), işlenmiş ve tungstenden eşyalar

  

699.93   Başka yerde sınıflandırılmamış tungsten (volfram), işlenmiş ve tungstenden eşyalar

  

699.94   Başka yerde sınıflandırılmamış magnezyum, işlenmiş ve magnezyumdan eşyalar

  

699.95   Başka yerde sınıflandırılmamış berilyum, işlenmiş ve berilyumdan eşyalar

  

699.99   Başka yerde sınıflandırılmamış adi metaller, işlenmiş ve bu metallerden başka yerde

sınıflandırılmamış eşyalar



  

7             Makine ve ulaşım araçları

  

71.         Güç üretim makineleri ve ekipmanları

  

711.       Buhar üretim kazanları, kızgın su kazanları ve bunlarla kullanılan yardımcı sistemler (tesisler);

bunların parçaları

  

711.1     Buhar üretim kazanları (aynı zamanda sıcak su veya alçak basınçlı buhar üretebilen (kombiler

dahil) merkezi ısıtma kazanları (boyler) hariç), kızgın su kazanları

  

711.11   Buhar üretim kazanları

  

711.12   Kızgın su kazanları

  

711.2     Buhar üretim kazanları ve kızgın su kazanları (alt grup 711.1 veya 812.1 altında yer alanlar) ile

kullanılan yardımcı sistemler (tesisler) (örneğin, ekonomizörler, kızdırıcılar, kurum sökücüler, gaz için geri

kazanımcılar); kondansatörler, buhar veya diğer buhar güç üniteleri için

  

711.21   Kazanlar (boylerler) (alt grup 711.1 veya 812.1 altında yer alanlar) için yardımcı sistemler (tesisler)

  

711.22   Kondansatörler, buhar veya diğer buhar güç üniteleri için

  

711.9     Kazanların (boylerlerin) ve bunlar için yardımcı sistemlerin (tesislerin) (alt grup 711.1 ve 711.2

altında yer alanlar) parçaları

  

711.91   Kazanların (boylerlerin) (alt grup 711.1 altında yer alanlar) parçaları

  

711.92   Kazanlar (boylerler) için yardımcı sistemlerin (tesislerin) (alt grup 711.2 altında yer alanlar)

parçaları

  

712.       Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri ile bunların parçaları

  

712.1     Su buharı türbinleri ve diğer buhar türbinleri

  

712.11   Deniz taşıtlarına ait buhar türbinleri

  

712.19   Diğer türbinler

  

712.8     Buhar türbinlerinin (alt grup 712.1 altında yer alanlar) parçaları

  



712.80   Buhar türbinlerinin (alt grup 712.1 altında yer alanlar) parçaları

  

713.       İçten yanmalı pistonlu motorlar ve bunların parçaları

  

713.1     İçten yanmalı pistonlu motorlar (hava taşıtlarında kullanılanlar) ve bunların parçaları

  

713.11   Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı ileri geri hareketli pistonlu motorlar, hava taşıtları için

  

713.19   Hava taşıtı motorlarının (başlık 713.11 altında yer alanlar) başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

  

713.2     İçten yanmalı pistonlu motorlar, kendinden hareketli taşıtlar için (bölüm 78, grup 722, başlık

744.14, 744.15 ve 891.11 altında yer alanlar)

  

713.21   İleri geri hareketli pistonlu motorlar, silindir hacmi <= 1000 cm³ olanlar

  

713.22   İleri geri hareketli pistonlu motorlar, silindir hacmi > 1000 cm³ olanlar

  

713.23   Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), bölüm 78 altında

yer alan tahrikli taşıtlarda kullanılan türde olanlar

  

713.3     İçten yanmalı pistonlu motorlar, pervaneli deniz taşıtları

  

713.31   Dıştan takmalı motorlar, deniz taşıtları için

  

713.32   Diğer kıvılcımla ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli motorlar, deniz taşıtları için

  

713.33   Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel), deniz taşıtları için

  

713.8     Başka yerde sınıflandırılmamış içten yanmalı pistonlu motorlar

  

713.81   Diğer kıvılcımla ateşlemeli, ileri geri veya dönel hareketli motorlar

  

713.82   Diğer sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel)

  

713.9     İçten yanmalı pistonlu motorların (alt grup 713.2, 713.3 ve 713.8 altında yer alanların) parçaları

  

713.91   Yalnızca veya temel olarak kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlarda kullanmaya

uygun olan parçalar

  

713.92   Yalnızca veya temel olarak sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı pistonlu motorlarda (dizel veya

yarı dizel) kullanmaya uygun olan parçalar



  

714.       Makineler ve motorlar, elektrikli olmayanlar (alt grup 712, 713 ve 714 altında yer alanlar hariç); bu

makinelerin ve motorların parçaları

  

714.4     Tepkili motorlar

  

714.41   Turbo-jetler

  

714.49   Diğer tepkili motorlar (turbo-jetler hariç)

  

714.8     Gaz türbinleri

  

714.81   Turbo pervaneler

  

714.89   Diğer gaz türbinleri

  

714.9     Makine ve motorların (başlık 714.41 ve alt grup 714.8 altında yer alanlar) parçaların

  

714.91   Turbo-jetlerin veya turbo pervanelerin parçaları

  

714.99   Gaz türbinlerinin (başlık 714.89 altında yer alanlar) parçaları

  

716.       Döner (rotatif) elektrikli sistemler (tesisler) ve bunların parçaları

  

716.1     Elektrik motorları, gücü <= 37,5 W olanlar

  

716.10   Elektrik motorları, gücü <= 37,5 W olanlar

  

716.2     Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörler (gücü <= 37,5 W olanlar hariç)

  

716.20   Doğru akım (DC) motorları ve jeneratörler (gücü <= 37,5 W olanlar hariç)

  

716.3     Alternatif akım (AC) motorları ve jeneratörler (gücü <= 37,5 W olanlar hariç)

  

716.31   Alternatif akım (AC) motorları (üniversal AC/DC motorları dahil, fakat gücü <= 37,5 W olanlar

hariç)

  

716.32   Jeneratörler, alternatif akım (AC)

  

716.4     Rotatif elektrik konvertörleri

  



716.40   Rotatif elektrik konvertörleri

  

716.5     Jeneratör grupları

  

716.51   Jeneratör grupları, sıkıştırmayla ateşlemeli, içten yanmalı piston motorlu (dizel veya yarı dizel

olanlar)

  

716.52   Diğer jeneratör grupları

  

716.9     Yalnızca veya temel olarak döner (rotatif) elektrikli sistemlerde (tesislerde) (grup 716 altında yer

alan) kullanmaya uygun parçalar

  

716.90   Yalnızca veya temel olarak döner (rotatif) elektrikli sistemlerde (tesislerde) (grup 716 altında yer

alan) kullanmaya uygun parçalar

  

718.       Güç üretim makineleri ve bunların parçaları

  

718.1     Hidrolik türbinler ve su çarkları ile bunların parçaları

  

718.11   Hidrolik türbinler ve su çarkları

  

718.19   Hidrolik türbinlerin ve su çarklarının parçaları (regülatörler dahil)

  

718.7     Nükleer reaktörler ve bunların parçaları; yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer

reaktörler için)

  

718.71   Nükleer reaktörler

  

718.77   Yakıt elemanları (kartuşlar), ışık saçmayan (nükleer reaktörler için)

  

718.78   Nükleer reaktör parçaları

  

718.9     Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve motorlar (örneğin, rüzgar motorları, sıcak hava

motorları); bu makine ve motorlar ile tepkili motorların (714.49 başlığı altında yer alan) parçaları

  

718.91   Doğrusal hareketli hidrolik güç makine ve motorları (silindirler)

  

718.92   Doğrusal hareketli havalı (pnömatik) güç makine ve motorları (silindirler)

  

718.93   Diğer makine ve motorlar

  



718.99   Doğrusal hareketli hidrolik veya havalı (pnömatik) güç makinelerinin ve motorlarının (silindirler),

diğer makinelerin ve motorların (718.91, 718.92 ve 718.93 başlıkları altında yer alanlar) ile tepkili

motorların (714.49 başlığı altında yer alan) parçaları

  

72.         Belirli endüstrilere özel makineler

  

721.       Tarım makineleri (traktörler hariç) ve bunların parçaları

  

721.1     Tarım, bahçecilik, ormancılık makineleri, toprağın hazırlanması veya işlenmesi için olanlar;

çimenlikler veya spor sahaları için silindirler; bu makinelerin parçaları

  

721.11   Pulluklar

  

721.12   Mibzerler, fide ve fidan dikim makineleri; gübre yayma ve saçma makineleri (el aletleri hariç)

  

721.13   Skarifikatörler (kazıyıcılar), kültivatörler, ot temizleyiciler, çapa makineleri ve tırmıklar (elle

kullanılanlar hariç)

  

721.18   Tarım, bahçecilik, ormancılık için diğer makineler, toprağını hazırlanması veya işlenmesi için

olanlar; çimenlikler veya spor sahaları için silindirler

  

721.19   Tarım, bahçecilik, ormancılık makinelerinin, silindirlerin (alt grup 721.1 altında yer alanların)

parçaları

  

721.2     Hasat veya harman makineleri (ot ve saman balyalama makineleri dahil); çim veya çayır biçme

makineleri; tohumların, tanelerin ve benzerlerinin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için

kullanılan makineler ile yumurtaların, meyvelerin ve diğer tarımsal ürünlerin derecelendirilmesi için

makineler (başlık 721.11 altında yer alan değirmen makinesi hariç); bu makinelerin parçaları

  

721.21   Çimenlik parklar veya spor sahaları için çim biçme makineleri

  

721.22   Kombine hasat ve harman makineleri

  

721.23   Diğer hasat veya harman makineleri; biçme makineleri (721.21 başlığı altında yer alanlar hariç)

  

721.26   Temizleme, tasnif etme veya derecelendirme makineleri (yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünler

için)

  

721.27   Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi

için kullanılan makineler (727.11 başlığı altında yer alan değirmencilik makineleri hariç)

  



721.29   Hasat veya harman makinelerinin, çim veya çayır biçme makinelerinin, tarımsal ürünlerin

temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin parçaları (721.21ve

721.26 başlıkları arasındaki başlıklarda yer alanlar)

  

721.3     Süt sağma makineleri, süt ürünleri makineleri ve bunların parçaları

  

721.31   Süt sağma makineleri

  

721.38   Süt ürünleri makineleri

  

721.39   Süt sağma makinelerinin ve süt ürünleri makinelerinin parçaları

  

721.9     Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık

amaçlı makineler ile bunların parçaları

  

721.91   Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler, eziciler ve

benzeri makineler

  

721.95   Kümes hayvancılığı makineleri; civcivler için ana makineleri ve kuluçka makineleri

  

721.96   Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık

amaçlı diğer makineler (mekanik veya termal ekipmanlı bitkileri çimlendirme makineleri dahil)

  

721.98   Şarap, elma şarabı, meyve suları veya benzeri içeceklerin üretiminde kullanılan presler, eziciler ve

benzeri makinelerin (başlık 721.91 altında yer alanlar) parçaları

  

721.99   Kümes hayvancılığı makinelerinin, civcivler için ana makinelerinin, kuluçka makinelerinin ve

tarım, bahçecilik, ormancılık, kümes hayvancılığı veya arıcılık amaçlı diğer makinelerin (başlık 721.95 v3

721.96 altında yer alanlar) parçaları

  

722.       Traktörler (744.14 ve 744.15 altında yer alan demir yolu platformlarında kullanılan türde çekiciler

(traktörler) hariç)

  

722.3     Paletli traktörler

  

722.30   Paletli traktörler

  

722.4     Tekerlekli takatörler (744.14 ve 744.15 altında yer alan demir yolu platformlarında kullanılan türde

çekiciler (traktörler) hariç)

  

722.41   Yaya kontrollü traktörler



  

722.49   Diğer tekerlekli traktörler

  

723.       Bina veya bina dışı inşaatlarla ilgili iş makineleri ve ekipmanları; bunların parçaları

  

723.1     Buldozerler, angledozerler, greyderler ve düzleyiciler, kendinden hareketli olanlar

  

723.11   Buldozerler ve angledozerler

  

723.12   Greyderler ve düzleyiciler

  

723.2     Mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, kendinden hareketli olanlar

  

723.21   Önden kepçeli yükleyiciler

  

723.22   Mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, kendinden hareketli, üst kısmı 360 derece

dönebilenler

  

723.29   Diğer mekanik kepçeler, ekskavatörler ve kepçeli yükleyiciler, kendinden hareketli olanlar (üst

kısmı 360 derece dönebilenler hariç)

  

723.3     Toprak, mineral veya cevherlerin nakli, tasnifi, düzlenmesi, kırılması, kazılması, sıkıştırılması,

yoğunlaştırılması veya çıkarılması için kullanılan kendinden hareketli makineler

  

723.31   Kendinden hareketli kazıyıcılar (skreyper)

  

723.33   Kendinden hareketli toprak sıkıştırma makineleri ve yol silindirleri

  

723.35   Kendinden hareketli kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri

  

723.37   Kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri

  

723.39   Toprak, mineral veya cevherlerin nakli, tasnifi, düzlenmesi, kırılması, kazılması, sıkıştırılması,

yoğunlaştırılması veya çıkarılması için kullanılan kendinden hareketli diğer makineler

  

723.4     Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat ve madencilik makineleri

  

723.41   Kazık varyosları (kazık çakma makineleri) ve kazık sökme makineleri

  

723.42   Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri

  



723.43   Kömür veya kaya kesicileri ve tünel açma makineleri, kendinden hareketli olmayanlar

  

723.44   Delme veya sondaj makineleri, kendinden hareketli olmayanlar

  

723.45   Tokmaklama veya sıkıştırma (basma yoluyla) makineleri, kendinden hareketli olmayanlar

  

723.47   Kendinden hareketli olmayan diğer makineler

  

723.48   Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, bayındırlık, yapı ve benzerleri için

  

723.9     Bina veya bina dışı inşaatlarla ilgili iş makinelerinin ve ekipmanlarının (grup 723 ve alt grup 744.3

altında yer alanlar) parçaları (723.48 başlığı altında yer alan bayındırlık, yapı ve benzerleri için olan

makinelerinki hariç)

  

723.91   Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar

  

723.92   Buldozer veya angledozer bıçakları

  

723.93   Delme veya sondaj makinelerinin ( başlık 723.37 veya 723.44 altında yer alanlar) parçaları

  

723.99   Bina veya bina dışı inşaatlarla ilgili iş makinelerinin ve ekipmanlarının (grup 723 ve alt grup 744.3

altında yer alanlar) diğer parçaları (723.48 başlığı altında yer alan bayındırlık, yapı ve benzerleri için olan

makinelerinki hariç)

  

724.       Tekstil ve deri makineleri ile bunların parçaları

  

724.3     Dikiş makineleri (başlık 726.81 altında yer alan kitap dikme makineleri hariç); dikiş makinelerinin

mobilyaları, tabanları, kapakları ve bunların parçaları; dikiş makinesi iğneleri; bu başlık altındaki makine ve

mobilyaların parçaları

  

724.33   Ev tipi dikiş makineleri

  

724.35   Diğer dikiş makineleri (ev tipi olanlar hariç)

  

724.39   Dikiş makinesi iğneleri; dikiş makinelerinin mobilyaları, tabanları, kapakları ve bunların parçaları;

dikiş makinelerinin ve dikiş makinesi mobilyalarının (alt grup 724.3 altında yer alanlar) parçaları

  

724.4     Tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler; tekstil

elyafı hazırlama makineleri; tekstil büküm, katlama veya bükme makineleri; tekstili bobine sarma (masura

sarıcılar dahil) veya çile yapma makineleri; bunların parça ve aksesuarları

  



724.41   Tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için makineler

  

724.42   Tekstil elyafı hazırlama makineleri

  

724.43   Tekstil büküm, katlama veya bükme makineleri; tekstili bobine sarma (masura sarıcılar dahil) veya

çile yapma makineleri

  

724.49   Tekstil malzemesinin ektrüzyonu, çekilmesi, teksture edilmesi veya kesilmesi için olan makinelerin,

tekstil elyafı hazırlama makinelerinin, tekstil büküm, katlama veya bükme, bobine sarma (masura sarıcıları

dahil) veya çile yapma makinelerinin (alt grup 724.4 veya başlık 724.54 altında yer alan makinelerin veya

bunların yardımcı makinelerinin) parça ve aksesuarları

  

724.5     Dokuma makineleri, örgü makineleri, dikiş-trikotaj makineleri, gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs,

örgü veya ağ yapma makineleri ile tafting yapma ya da dokusuz kumaş yapma makineleri; başlık 724.51,

724.52 ve 724.53 altında yer alan dokuma makinelerine, dikiş-trikotaj makinelerine, gipe iplik, tül, dantel,

nakış, süs, örgü veya ağ yapma makinelerine ve tafting ya da dokusuz kumaş yapma makinelerine iplik

hazırlama makineleri; parça veya belli şekiller halindeki keçe veya dokusuz kumaşların imalatı veya

bitirilmesi için kullanılan makineler (keçe şapka yapımı için olanlar dahil); şapka kalıpları

  

724.51   Dokuma makineleri (tezgahları)

  

724.52   Örgü makineleri ve dikiş-trikotaj makineleri

  

724.53   Gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri ile tafting yapma makineleri

  

724.54   Dokuma makinelerine, örgü makineleri, dikiş-trikotaj makinelerine, gipe iplik, tül, dantel, nakış,

süs, örgü veya ağ yapma makinelerine ve tafting yapma makinelerine (başlık 724.51, 724.52 ve 724.53

altında yer alan) iplik hazırlama makineleri

  

724.55   Parça veya belli şekiller halindeki keçe veya dokusuz kumaşların imalatı veya bitirilmesi için

kullanılan makineler (keçe şapka yapımı için olanlar dahil); şapka kalıpları

  

724.6     Başlık 724.41'den 724.53'e kadar olan başlıklar altında yer alan makinelerle kullanılan yardımcı

makineler; yalnızca ya da esas olarak dokuma makineleriyle, dikiş-trikotaj makineleriyle, gipe iplik, tül,

dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleriyle ve tafting yapma makineleriyle (başlık 724.51, 724.52

ve 724.53 altında yer alanlar) kullanılan parça ve aksesuarlar

  

724.61   724.41, 724.42, 724.43, 724.51, 724.52 ve 724.53 başlıkları altında yer alan makineler için

yardımcı makineler

  

724.67   Dokuma makinelerinin (tezgahlarının) parça ve aksesuarları (başlık724.51 altında yer alanlar) ile

bunların yardımcı makinelerinin parça ve aksesuarları



  

724.68   Örgü makinelerinin, dikiş-trikotaj makinelerinin, gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ

yapma makinelerinin ve tafting yapma makinelerinin (724.52 ve 724.53 altında yer alanlar) parça ve

aksesuarları veya bunların yardımcı makineleri

  

724.7     Tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır tekstil ürünlerini yıkama, temizleme, sıkma, ütüleme, presleme

(telalama presleri dahil), ağartma, boyama, apreleme, terbiye etme, kaplama veya emdirme (emprenye etme)

için makineler

  

724.71   Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri (hem yıkayıp hem kurutan makineler dahil), kuru

çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar

  

724.72   Kuru temizleme makineleri

  

724.73   Çamaşır kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi > 10 kg olanlar (tarımsal ürünleri, ağaç

ürünlerini, kağıtları, kartonları vb. için kurutma makineleri ile santrifüjler hariç, 741.8 ve 743.5 alt grupların

altında yer alanlar)

  

724.74   Tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır tekstil ürünlerini yıkama (ev veya çamaşırhane tipi olanlar

hariç), temizleme, sıkma, ütüleme, presleme (telalama presleri dahil), ağartma, boyama, apreleme, terbiye

etme (keçelerin terbiye edilmesi için olanlar hariç), kaplama veya emdirme (emprenye etme) için makineler;

muşamba gibi yer kaplamalarının imalinde bez kumaşa veya diğer desteklere macun uygulanması için

kullanılan makineler; tekstil kumaşlarını makaraya sarmak, makarayı açmak, katlamak, kesmek veya kertikli

kesmek için kullanılan makineler

  

724.8     Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanması, tabaklanması ve işlenmesi için kullanılan ya da

ayakkabı ve diğer eşyaların (postlardan, ham derilerden veya derilerden) üretimi veya onarımı için

makineler; bunların parçaları

  

724.81   Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanması, tabaklanması ve işlenmesi için kullanılan

makineler

  

724.83   Ayakkabı üretimi veya onarımı için makineler

  

724.85   Postlardan, ham derilerden veya derilerden diğer eşyaların (ayakkabı hariç) üretimi veya onarımı

için makineler

  

724.88   Postların, ham derilerin veya derilerin hazırlanmasında, tabaklanmasında ve işlenmesinde ya da

ayakkabı ve diğer eşyaların (postlardan, ham derilerden veya derilerden) üretilmesi veya onarılması için

kullanılan makinelerin (alt grup 724.8 altında yer alanlar) parçaları

  



724.9     Alt grup 724.7 altında yer alan tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır tekstil ürünlerini yıkama,

temizleme, sıkma, ütüleme, presleme (telalama presleri dahil), ağartma, boyama, apreleme, terbiye etme,

kaplama veya emdirme (emprenye etme) için makinelerin parçaları ve alt grup 775.1 altında yer alan kuru

çamaşır kapasitesi <= 10 kg olan ev ve çamaşırhane tipi çamaşır makinelerinin (elektrikli olsun veya

olmasın) parçaları

  

724.91   Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır makinelerinin (yıkama ve kurutma tertibatı  birarada olanlar

dahil) (başlık 724.71 ve 775.11 altında yer alanlar) parçaları

  

724.92   Kuru temizleme makinelerinin, çamaşır kurutma makinelerinin, tekstil ipliğini, kumaşını veya hazır

tekstil ürünlerini yıkama, temizleme, sıkma, ütüleme, presleme (telalama presleri dahil), ağartma, boyama,

apreleme, terbiye etme (keçelerin terbiye edilmesi için olanlar hariç), kaplama veya emdirme (emprenye

etme) için makinelerin, muşamba gibi yer kaplamalarının imalinde bez kumaşa veya diğer desteklere macun

uygulanması için kullanılan makinelerin parçaları (724.72, 724.73, 724.74 başlıkları altında kalanlar) ve

kurutma makinelerinin (775.12 başlığı altında kalanlar) parçaları

  

725.       Kağıt ve kağıt hamuru imalatı makineleri, kağıt kesme makineleri ve kağıt ürünleri imalindeki diğer

makineler, bunların parçaları

  

725.1     Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imalatı için veya kağıt ya da mukavva imalatı veya

finisajı için kullanılan makineler

  

725.11   Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru yapmak için kullanılan makineler

  

725.12   Kağıt ya da mukavva imalatı veya finisajı için kullanılan makineler

  

725.2     Kağıt hamuru, kağıt veya mukavva imalatı için diğer makineler (her türlü kağıt kesme makinesi

dahil)

  

725.21   Kağıt kesme makineleri

  

725.23   Kağıt veya mukavvadan kese kağıdı, torba veya zarf yapma makineleri

  

725.25   Kağıt veya mukavvadan kutu, tüp, silindir ve benzeri muhafazaların yapımı (kalıplama yoluyla

yapılanlar hariç) için kullanılan makineler

  

725.27   Kağıt hamuru, kağıt veya mukavvadan eşyaların kalıplama yoluyla imalatı için makineler

  

725.29   Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva için diğer makine ve cihazlar

  

725.9     Kağıt ve kağıt hamuru imalatı makinelerinin, kağıt kesme makinelerinin ve kağıt ürünleri

imalindeki diğer makinelerin (grup 725 altında kalanlar) parçaları



  

725.91   Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imalatı için veya kağıt ya da mukavva imalatı veya

finisajı için kullanılan makinelerin (alt grup 725.1 altında kalanlar) parçaları

  

725.99   Kağıt hamuru, kağıt veya mukavva imalatı için diğer makinelerin (her türlü kağıt kesme makinesi

dahil) (alt grup 725.2 altında kalanlar) parçaları

  

726.       Basım ve ciltleme makineleri ve bunların parçaları

  

726.3     Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya

veya yapmaya özel makineler, cihazlar ve ekipmanlar (alt grup 728.1 veya grup 731 altında yer alan takım

tezgahları hariç); matbaa harfleri, baskı kalıpları, baskı klişeleri, silindirler ve diğer baskı bileşenleri;

matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış kalıplar, klişeler, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz,

pütürlü veya cilalı)

  

726.31   Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya

veya yapmaya özel makineler, cihazlar ve ekipmanlar (alt grup 728.1 veya grup 731 altında yer alan takım

tezgahları hariç)

  

726.35   Matbaa harfleri, baskı kalıpları, baskı klişeleri, silindirler ve diğer baskı bileşenleri; matbaacılıkta

kullanılmak üzere hazırlanmış kalıplar, klişeler, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya

cilalı)

  

726.5     Ofset baskı makineleri

  

726.51   Ofset baskı makineleri, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar

  

726.55   Ofset baskı makineleri, kağıt beslemeli, büro tipi (kağıt ebadı < 22 cm x 36 cm olanlar) baskı

yapanlar

  

726.59   Başka yerde sınıflandırılmamış ofset baskı makineleri

  

726.6     Diğer baskı makineleri

  

726.61   Tipografik baskı makineleri (fleksografik baskı yapanlar hariç)

  

726.63   Fleksografik baskı yapan makineler

  

726.65   Gravür baskı (tifdruk) yapan makineler

  

726.69   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer baskı makineleri



  

726.8     Ciltleme makineleri (forma, kitap dikme makineleri dahil); bunların parçaları

  

726.81   Ciltleme makineleri (forma, kitap dikme makineleri dahil)

  

726.89   Ciltleme makinelerinin (forma, kitap dikme makineleri dahil) parçaları

  

726.9     Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya

veya yapmaya özel makinelerin, cihazların ve ekipmanların (başlık 726.31 altında yer alanlar) parçaları ile

baskı makinelerinin (726.5 ve 726.6 alt gruplarında yer alanlar) parçaları

  

726.91   Harf dökümü veya dizgi için, baskı levhaları, silindirleri veya diğer baskı bileşenleri hazırlamaya

veya yapmaya özel makinelerin, cihazların ve ekipmanların (başlık 726.31 altında yer alanlar) parçaları

  

726.99   Baskı makinelerinin (726.5 ve 726.6 alt gruplarında yer alanlar) parçaları

  

727.       Gıda işleme makineleri (ev tipi olanlar hariç)

  

727.1     Değirmencilik sanayisinde veya tahılların ya da kuru baklagil sebzelerin işlenmesinde kullanılan

makineler (çiftlik tipi makineler hariç)

  

727.11   Değirmencilik sanayisinde veya tahılların ya da kuru baklagil sebzelerin işlenmesinde kullanılan

makineler (çiftlik tipi makineler hariç)

  

727.19   Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi

için kullanılan makinelerin (başlık 721.27) parçaları ile değirmencilik sanayisinde veya tahılların ya da kuru

baklagil sebzelerin işlenmesinde kullanılan makinelerin (başlık 727.11) parçaları

  

727.2     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda işleme makineleri ve bunların parçaları

  

727.21   Hayvansal veya belirlenmiş bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılması veya hazırlanması için

kullanılan makineler

  

727.22   Başka yerde sınıflandırılmamış makineler, gıda ve içeceklerin (katı ve sıvı yağlar dahil) endüstriyel

olarak hazırlanması veya imalatı için

  

727.29   Gıda ve içeceklerin (katı ve sıvı yağlar dahil) endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için gıda

işleme makinelerinin (başlık 727.22) parçaları

  

728.       Belli bir endüstriye özel diğer makine ve ekipmanlar; bunların parçaları

  



728.1     Belli bir endüstriye özel diğer takım tezgahları; bunların parça ve aksesuarları

  

728.11   Takım tezgahları, taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk

işlemek için olanlar (alt grup 731.1 (herhangi bir malzemeyi lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton

ışınları, elektro erozyon, elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle talaşlı

işleyen takım tezgahları) ile 745.1 (el ile kullanılan, pnömatik, hidrolik ve elektrikli ya da elektriksiz

kendinden motorlu olan takım tezgahları) altında yer alanlar hariç)

  

728.12   Takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri

işlemek için olanlar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makineler

dahil) (alt grup 731.1 (herhangi bir malzemeyi lazer, ultrason veya diğer ışık veya foton ışınları, elektro

erozyon, elektro kimyasal, elektron-ışını, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle talaşlı işleyen takım

tezgahları) ile 745.1 (el ile kullanılan, pnömatik, hidrolik ve elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu

olan takım tezgahları) altında yer alanlar hariç)

  

728.19   Belli bir endüstriye özel diğer takım tezgahlarının parça ve aksesuarları (alt grup 728.1 altında yer

alanlar)

  

728.2     Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların,

elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makineler ve cihazlar;

bunların parça ve aksesuarları

  

728.21   Bilyelerin veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devrelerin veya düz

panel ekranların imalatı için kullanılan makineler ve cihazlar

  

728.22   Yalnızca veya temel olarak a) maske ve hedef göstergelerinin (retikül) imalatı veya onarımı için

kullanılan makine ve cihazlar b) yarı iletken aygıtlar veya elektronik entegre devrelerin montajı için

kullanılan makine ve cihazlar c) bilyelerin, yonga plakalarının, yarı iletken aletler, elektronik entegre

devreler ve düz panel ekranların kaldırılma, taşınma, yüklenme veya boşaltılması için kullanılan makine ve

cihazlar

  

728.29   Yalnızca veya temel olarak yarı iletken bilyelerin veya yonga plakaların, yarı iletken aygıtların,

elektronik entegre devrelerin veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makineler ve cihazların (alt

grup 728.2 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

  

728.3     Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnif etme,

eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma veya yoğurma makineleri; mineral katı yakıtları, seramik

hamurlarını, sertleştirilmemiş çimentoyu, alçıyı veya toz veya ezme halindeki diğer mineral ürünleri

aglomere etmek, şekil vermek ve kalıba dökmek için makine ve cihazlar

  

728.31   Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnif etme,

eleme, ayırma, yıkama makineleri



  

728.32   Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri ezme veya

öğütme makineleri

  

728.33   Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri karıştırma veya

yoğurma makineleri

  

728.34   Mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleştirilmemiş çimentoyu, alçıyı veya toz veya ezme

halindeki diğer mineral ürünleri aglomere etmek, şekil vermek ve kalıba dökmek için makine ve cihazlar;

kumdan dökümhane kalıpları yapmak için makineler

  

728.39   Katı (toz veya ezme dahil) haldeki toprak, taş, cevher ve diğer mineral maddeleri tasnif etme,

eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma veya yoğurma makinelerinin, mineral katı yakıtları,

seramik hamurlarını, sertleştirilmemiş çimentoyu, alçıyı veya toz veya ezme halindeki diğer mineral ürünleri

aglomere etmek, şekil vermek ve kalıba dökmek için kullanılan makinelerin ve cihazların (alt grup 728.3

altında yer alanlar) parçaları

  

728.4     Belirli endüstrilere özel başka yerde sınıflandırılmamış makineler ve mekanik cihazlar

  

728.41   Elektrikli veya elektronik lambaların, tüplerin, valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflara montajı

için makineler; cam veya cam eşyaların imalatı ya da sıcak işlenmesi için makineler

  

728.42   Kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden ürün imalatı için başka yerde

sınıflandırılmamış makineler

  

728.43   Tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makineler

  

728.44   Presler, odun veya diğer odunsu malzemelerden yonga levha veya lifli yapı levhası üretmek için

olanlar ile odun ve mantar işlemek için ayrı fonksiyonları olan başka yerde sınıflandırılmamış diğer

makineler

  

728.46   Metallerin işlenmesi için olan başka yerde sınıflandırılmamış makineler (elektrik tellerini bobin

halinde sarmak için olanlar dahil)

  

728.47   Başka yerde sınıflandırılmamış izotopik ayrıcı makineler ve cihazlar ile bunların parçaları

  

728.49   Ayrı (bireysel) fonksiyonlara sahip başka yerde sınıflandırılmamış makine ve cihazlar

  

728.5     723.48, 727.21 ve 728.41'den 728.49'a kadar olan başlıklar altında yer alan makinelerin ve mekanik

cihazların parçaları

  



728.51   Elektrikli veya elektronik lambaların, tüplerin, valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflara montajı

için makinelerin ve cam veya cam eşyaların imalatı ya da sıcak işlenmesi için makinelerin (başlık 728.41

altında yer alanlar) parçaları

  

728.52   Kauçuk veya plastiği işlemek için veya bu maddelerden ürün imalatı için başka yerde

sınıflandırılmamış makinelerin (başlık 728.42 altında yer alanlar) parçaları

  

728.53   Tütünün hazırlanmasında veya işlenmesinde kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makinelerin

(başlık 728.43 altında yer alanlar) parçaları

  

728.55   Başka yerde sınıflandırılmamış parçalar, (723.48)'deki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde

kullanılmaya mahsus makine ve cihazların, (727.21)'deki hayvansal, sabit bitkisel katı veya sıvı yağların

çıkarılmasına mahsus makine ve cihazların, (728.44)'deki ağaç levha imali, mantar işleme pres, makine ve

cihazların, (728.46)'deki metal işleyen makinelerin (elektrik tel.bobin halinde sarm.mahs.olan.dahil) ve

(728.49)'deki kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazların olduğu başlıklarda yer alan makineler

için

  

73.         Metal işleme takım tezgahları

  

731.       Takım tezgahları, metalleri talaşlı işlemek için

  

731.1     Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (lazerle veya diğer ışık veya foton

ışınlarıyla, ultrasonik, elektro erozyonla, elektro kimyasalla, elektron-ışınıyla, iyonik ışın veya plazma arkı

işlemleriyle)

  

731.11   Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (lazerle veya diğer ışık veya foton

ışınları işlemleriyle)

  

731.12   Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (ultrasonik işlemlerle)

  

731.13   Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro erozyon işlemlerle)

  

731.14   Takım tezgahları, herhangi bir malzemeyi talaşlı işlemek için (elektro kimyasalla, elektron-ışınıyla,

iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle)

  

731.2     Metal işleme merkezleri, tek istasyonlu makineler ve çok istasyonlu transfer makineleri (metal

işleme için)

  

731.21   Metal işleme merkezleri (metal işleme için)

  

731.22   Tek istasyonlu makineler



  

731.23   Çok istasyonlu transfer makineleri (metal işleme için)

  

731.3     Torna tezgahları, metalleri talaşlı işlemek için (alt grup 731.1 altındaki takım tezgahları, herhangi

bir malzemeyi talaşlı işlemek için (lazerle veya diğer ışık veya foton ışınlarıyla, ultrasonik, elektron ışınıyla,

elektro kimyasalla, elektron-ışınıyla, iyonik ışın veya plazma arkı işlemleriyle), alt grup 731.2 altında yer

alan metal işleme merkezleri, tek istasyonlu makineler ve çok istasyonlu transfer makineleri, alt grup 733.9

altında yer alan diğer takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için

olanlar (talaşsız işleyenler) hariç)

  

731.31   Sayısal kontrollü yatay torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil), metalleri talaşlı işlemek için

  

731.35   Torna tezgahları, tornalama merkezleri dahil, metalleri talaşlı işlemek için (yatay torna tezgahları

hariç)

  

731.37   Yatay torna tezgahları (sayısal kontrollü olmayan), metalleri talaşlı işlemek için

  

731.39   Diğer torna tezgahları, sayısal kontrollü olmayanlar (yatay torna tezgahları hariç)

  

731.4     Kızaklı işlem üniteleri; diğer takım tezgahları,  delme veya raybalama için olanlar

  

731.41   Kızaklı işlem üniteleri

  

731.42   Diğer delme makineleri (tezgahları), sayısal kontrollü, metal işlemek için

  

731.43   Başka yerde sınıflandırılmamış delme makineleri (tezgahları) (sayısal kontrollü olmayanlar), metal

işlemek için

  

731.44   Diğer rayba (borlama)-freze makineleri (tezgahları), sayısal kontrollü, metal işlemek için

  

731.45   Başka yerde sınıflandırılmamış rayba (borlama)-freze makineleri (tezgahları) (sayısal kontrollü

olmayanlar), metal işlemek için

  

731.46   Başka yerde sınıflandırılmamış raybalama makineleri (tezgahları), metal işlemek için (kızaklı işlem

üniteleri ve rayba (borlama)-freze makineleri hariç)

  

731.5     Takım tezgahları, metalleri talaşlı işleyerek frezeleme, set (diş) açma veya yiv açma için olanlar (alt

grup 731.3 altında yer alan torna tezgahları, alt grup 731.1, 731.2 veya 731.4 altında yer alan takım

tezgahları hariç)

  

731.51   Konsol tipi freze makineleri (tezgahları) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar



  

731.52   Diğer konsol tipi freze makineleri (tezgahları)

  

731.53   Diğer freze makineleri  (tezgahları)(sayısal kontrollü)

  

731.54   Başka yerde sınıflandırılmamış freze makineleri (tezgahları)

  

731.57   Diğer set (diş) açma veya yiv açma makineleri (tezgahları)

  

731.6     Takım tezgahları (çapak temizleme, bileyleme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya metali,

sinterlenmiş metal karbürü veya sermetleri bileği taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri yoluyla başka

şekillerde tamamlama için) (alt grup 731.7 altında yer alan dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama

tezgahları hariç)

  

731.61   Düz yüzey taşlama tezgahları, sayısal kontrollü, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az

0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler

  

731.62   Düz yüzey taşlama tezgahları, sayısal kontrollü olmayanlar, herhangi bir eksen üzerindeki

pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler

  

731.63   Diğer taşlama tezgahları, sayısal kontrollü, herhangi bir eksen üzerindeki pozisyonu an az 0.001

mm. doğrulukla ayarlanabilenler

  

731.64   Başka yerde sınıflandırılmamış taşlama tezgahları, sayısal kontrollü olmayanlar, herhangi bir eksen

üzerindeki pozisyonu an az 0.001 mm. doğrulukla ayarlanabilenler

  

731.65   Bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal kontrollü), metal işlemek için olanlar

  

731.66   Bileyleme tezgahları (takım veya kesici aletler için) (sayısal kontrollü olmayanlar), metal işlemek

için olanlar

  

731.67   Honlama ve lepleme tezgahları

  

731.69   Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen

çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus

tezgahlar (371.7 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

  

731.7     Takım tezgahları (planya, vargel, dik planya, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama,

testere ve dilme (kesip ayırma) için olanlar) ile metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşlı

işleyen başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları

  



731.71   Vargel veya dik planya tezgahları

  

731.73   Broş tezgahları

  

731.75   Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları

  

731.77   Testere ve dilme (kesip ayırma) tezgahları

  

731.79   Takım tezgahları (planyalama için olanlar) ve metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya

sermetleri talaşlı işleyen başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları

  

733.       Metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım tezgahları

  

733.1     Takım tezgahları (presler dahil), metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpla baskı (dövme) yoluyla

işleme için; takım tezgahları (presler dahil), metalleri bükme, katlama, düzleştirme, yassılaştırma, makasla

kesme, zımba (delme) ve kertikleme (gedik açma) yoluyla işleme için; metalleri veya metal karbürleri

işlemek için başka yerde sınıflandırılmamış presler

  

733.11   Demir dövme veya kalıpla baskı tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri, metal işlemek için

  

733.12   Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (tezgahları) (presler dahil), sayısal

kontrollü, metal işlemek için

  

733.13   Bükme, katlama, düzleştirme veya yassılaştırma makineleri (tezgahları) (presler dahil), sayısal

kontrollü olmayanlar, metal işlemek için

  

733.14   Makas tezgahları (presler dahil), metalleri işlemek için olanlar, sayısal kontrollü, metal işlemek için

(kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç)

  

733.15   Makas tezgahları (presler dahil), metalleri işlemek için olanlar, sayısal kontrollü olmayanlar, metal

işlemek için (kombine haldeki zımba (delme) ve makas tezgahları hariç)

  

733.16   Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve

makas tezgahları dahil), sayısal kontrollü, metal işlemek için

  

733.17   Zımba (delme) veya kertikleme (gedik açma) tezgahları (presler, kombine haldeki zımba (delme) ve

makas tezgahları dahil), sayısal kontrollü olmayanlar, metal işlemek için

  

733.18   Başka yerde sınıflandırılmamış presler, metalleri veya metal karbürleri işlemek için

  

733.9     Diğer takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri işlemek için olanlar

(talaşsız işleyenler)



  

733.91   Çekme tezgahları, metallerden, sinterlenmiş metal karbürlerden veya sermetlerden çubuklar, tüpler,

profiller, teller veya benzerleri için olanlar

  

733.93   Ezerek set (diş) açma makineleri (ovalama makineleri) (tezgahları)

  

733.95   Tel işleme makineleri (tezgahları)

  

733.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahları, metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya

sermetleri işlemek için olanlar (talaşsız işleyenler)

  

735.       Yalnızca ya da esas olarak grup 731 altında kalan metalleri talaşlı işlemek için takım tezgahlarında

ve grup 733 altında yer alan metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım

tezgahlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar; alet tutacakları, metalleri elde işlemek için

kullanılan herhangi bir tipteki aletler için

  

735.1     Takım tezgahları için iş tutacakları, kendinden açılan pafta kafaları ve ayırıcı kafalar; alet

tutacakları

  

735.11   Alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları

  

735.13   İş parçası tutucuları

  

735.15   Takım tezgahları için bölüm başlıkları ve diğer özel ek parçalar

  

735.9     Yalnızca ya da esas olarak grup 731 altında kalan metalleri talaşlı işlemek için takım tezgahlarında

ve grup 733 altında yer alan metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya sermetleri talaşsız işleyen takım

tezgahlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar

  

735.91   Yalnızca ya da esas olarak grup 731 altında kalan metalleri talaşlı işlemek için takım tezgahlarında

kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar

  

735.95   Yalnızca ya da esas olarak grup 733 altında yer alan metalleri, sinterlenmiş metal karbürleri veya

sermetleri talaşsız işleyen takım tezgahlarında kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar

  

737.       Metal işleme makineleri (takım tezgahları hariç) ve parçaları

  

737.1     Konvertörler, döküm kepçeleri, kütük (ingot) kalıpları ve döküm makineleri, metalürji veya metal

dökümhanelerinde kullanılan türdekiler ve bunların parçaları

  

737.11   Konvertörler, döküm kepçeleri, kütük (ingot) kalıpları



  

737.12   Döküm makineleri

  

737.19   Konvertörlerin, döküm kepçelerinin, kütük (ingot) kalıplarının, döküm makinelerinin parçaları

  

737.2     Metal haddeleme makineleri ve bunların silindirleri ile diğer parçaları

  

737.21   Metal haddeleme makineleri

  

737.29   Metal haddeleme makinelerinin silindirleri ile diğer parçaları

  

737.3     Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak için elektrikli (elektrikle ısıtılan gazlar dahil), lazerli

veya diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektro ışınlı, manyetik darbeli (şok) veya plazma arklı, makine

ve cihazlar, kesebilme özelliği olsun veya olmasın; metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak

spreylenmesi için kullanılan elektrikli makine ve cihazlar; bunların parçaları

  

737.31   Lehim yapmaya özgü havya ve tabancalar, elektrikli

  

737.32   Alevle lehimleme, sert lehimleme makineleri ve cihazları

  

737.33   Metallere rezistans kaynağı yapmak için elektrikli makineler ve cihazlar, tamamen veya kısmen

otomatik olanlar

  

737.34   Metallere rezistans kaynağı yapmak için diğer makine ve cihazlar

  

737.35   Metallere ark kaynağı yapmak için kullanılan (plazma ark dahil), tamamen veya kısmen otomatik

elektrikli makine ve cihazlar

  

737.36   Metallere ark kaynağı yapmak için kullanılan (plazma ark dahil), diğer makine ve cihazlar

  

737.37   Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak için elektrikli (elektrikle ısıtılan gazlar dahil), lazerli

veya diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektro ışınlı, manyetik darbeli (şok) veya plazma arklı, makine

ve cihazlar

  

737.39   Alt grup 737.3 altında yer alan alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak için elektrikli

(elektrikle ısıtılan gazlar dahil), lazerli veya diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektro ışınlı, manyetik

darbeli (şok) veya plazma arklı, makine ve cihazların, metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak

spreylenmesi için kullanılan elektrikli makine ve cihazların parçaları

  

737.4     Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak makine ve cihazları, kesebilme özelliği olsun veya

olmasın (alt grup 737.3 altında yer alan elektrikli, lazerli, diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektron

ışınlı, manyetik darbeli veya plazma arklılar hariç); gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine



ve cihazları

  

737.41   Elle kullanılan üfleçler (şalümolar), gazla çalışanlar, alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak

yapma için olanlar (elektrikli, lazerli, diğer ışık veya foton ışınlı, ultrasonik, elektron ışınlı, manyetik darbeli

veya plazma arklılar hariç)

  

737.42   Gazla çalışan diğer makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için

veya yüzey temperleme için olanlar (elle kullanılan üfleçler (şalümolar) hariç)

  

737.43   Diğer makine ve cihazlar, alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak yapma için (gazla

çalışmayanlar)

  

737.49   Alevle lehimleme, sert lehimleme veya kaynak makinelerin ve cihazlarının, gazla çalışan yüzey

temperleme (menevişleme) makinelerin ve cihazlarının (alt grup 737.4 altında yer alanlar) parçaları

  

74.         Genel sanayi makine ve ekipmanları ve parçaları

  

741.       Isıtma ve soğutma ekipmanları ve bunların parçaları

  

741.2     Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı, toz haline getirilmiş katı yakıtlı veya gazla

çalışanlar; mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları

dahil); bunların parçaları

  

741.21   Ocak brülörleri (ocak ateşleyicileri), sıvı yakıtlı

  

741.23   Diğer ocak brülörleri (kombine brülörler dahil), katı veya gaz yakıtlı olanlar

  

741.25   Mekanik kömür taşıyıcılar (mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)

  

741.28   Brülörlerin ve alt grup 741.2 altında yer alan diğer eşyaların parçaları

  

741.3     Sanayi ve laboratuvar ocak ve fırınları ile buların benzerleri ve parçaları

  

741.31   Rezistansla ısıtılan fırınlar ve ocaklar, sanayi veya laboratuvarlar için, elektrikli olanlar

  

741.32   Endüksiyon veya dielektrikle ısıtılan fırınlar ve ocaklar, sanayi veya laboratuvarlar için

  

741.33   Diğer elektrikli fırınlar ve ocaklar

  

741.34   Diğer endüksiyon veya dielektrikli ısıtma ekipmanları

  



741.35   Rezistansla, endüksiyon veya dielektrikle ısıtılan sanayi veya laboratuvar fırın ve ocaklarının, diğer

elektrikli fırın ve ocakların, diğer endüksiyon veya dielektrikl ısıtma ekipmanlarının (başlık 741.31'dan

başlık 741.34'de kadar olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

  

741.36   Fırın ve ocaklar (elektrikli olmayan), cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi

ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması için kullanılanlar

  

741.37   Elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları ile bisküvi imalatında kullanılan fırınlar

  

741.38   Diğer elektrikli olmayan fırın ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil)

  

741.39   Cevherlerin, piritlerin veya metallerin kavrulması, eritilmesi ya da diğer ısıl işlemlerin uygulanması

için kullanılan fırınların ve ocakların (elektrikli olmayan), elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları ile

bisküvi imalatında kullanılan fırınların ve diğer elektrikli olmayan fırınların ve ocakların (çöp yakma

fırınları dahil) (başlık 741.36'dan başlık 741.38'de kadar olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

  

741.4     Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ya da dondurucu ekipmanlar, elektrikli veya diğerleri

(ev tipi buzdolapları ve dondurucular hariç); buzdolaplarının, dondurucuların ve diğer soğutucu ya da

dondurucu ekipmanların parçaları

  

741.43   Camekanlı ve tezgahlı soğutucu veya dondurucular (ev tipi olanlar hariç), teşhir ve depolama

amaçlı (konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler ve benzeri mobilyalı soğutucular)

  

741.45   Diğer soğutucu veya dondurucu ekipmanlar; ısıtma pompaları

  

741.49   Buzdolaplarının, dondurucuların ve diğer soğutucu ya da dondurucu ekipmanların parçaları

(elektrikli olanlar veya diğerleri)

  

741.5     İklimlendirme (klimalar) cihazları, motorlu bir vantilatörü ile nem ve ısıyı değiştirme tertibatı

olanlar (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil); bunların parçaları

  

741.51   İklimlendirme (klimalar) cihazları, pencere veya duvar tipi, tek bir gövde halinde veya iki ayrı

birim (split) halinde olanlar

  

741.55   İklimlendirme (klimalar) cihazları, diğerleri

  

741.59   İklimlendirme (klimalar) cihazlarının (alt grup 741.5 altında yer alanlar) parçaları

  

741.7     Gaz jeneratörleri, damıtma veya rektifiye araçları, ısı değiştirici birimler (eşanjörler) ve hava veya

diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

  



741.71   Gaz veya su gazı jeneratörleri, arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın; asetilen gazı jeneratörleri

ve benzerleri su ile işleyen gaz jeneratörleri, arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın

  

741.72   Gaz veya su gazı jeneratörlerinin (arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın), asetilen gazı

jeneratörlerinin ve benzerleri su ile işleyen gaz jeneratörlerinin (arıtıcıları ile birlikte olsun veya olmasın)

(başlık 741.71 altında yer alanların) parçaları

  

741.73   Damıtma veya rektifiye araçları

  

741.74   Isı değiştirici birimler (eşanjörler)

  

741.75   Hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

  

741.8     Sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için kullanılan başka yerde

sınıflandırılmamış makine, tesis ve laboratuvar ekipmanlarının parçaları (elektrikle ısıtılsın veya ısıtılmasın);

elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcılarının parçaları

  

741.81   Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

  

741.82   Elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcılar

  

741.83   Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri

  

741.84   Tarım ürünleri için kurutucular

  

741.85   Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya mukavvalar için kurutucular

  

741.86   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kurutucular

  

741.87   Sıcak içecekleri hazırlama, yiyecekleri pişirme veya ısıtma cihazları

  

741.89   Diğer makine, tesis veya ekipmanlar

  

741.9     Damıtma veya rektifiye araçlarının, Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların

sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için

kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makinelerin, tesislerin ve laboratuvar ekipmanlarının (elektrikle

ısıtılsın veya ısıtılmasın), elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcıların (başlık 741.73'den başlık 741.89'a kadar

olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

  

741.90   Damıtma veya rektifiye araçlarının, Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların

sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin, sıcaklık değişimi içeren bir süreçle malzemelerin işlenmesi için

kullanılan başka yerde sınıflandırılmamış makinelerin, tesislerin ve laboratuvar ekipmanlarının (elektrikle



ısıtılsın veya ısıtılmasın), elektriksiz anında ve depolu su ısıtıcıların (başlık 741.73'den başlık 741.89'a kadar

olan başlıklarda yer alanlar) parçaları

  

742.       Sıvılar için pompalar, ölçüm cihazlı olsun veya olmasın); sıvı elevatörleri; sıvılar için pompaların

ve sıvı elevatörlerinin parçaları

  

742.1     Pompalar, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar

  

742.11   Hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makineler

  

742.19   Diğer pompalar, bir ölçüm cihazı olan ya da ölçü cihazı takılmak üzere tasarlanmış olanlar

  

742.2     Yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı pistonlu motorlar için olanlar

  

742.20   Yakıt, yağlama veya soğutma pompaları, içten yanmalı pistonlu motorlar için olanlar

  

742.3     Beton harcı pompaları

  

742.30   Beton harcı pompaları

  

742.4     İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

742.40   İleri geri pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

742.5     Dönel, pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

742.50   Dönel, pozitif yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

742.6     Santrifüjlü pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

742.60   Santrifüjlü pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

742.7     Sıvılar için pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış; sıvı elevatörleri

  

742.71   Sıvılar için pompalar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

742.75   Sıvı elevatörleri

  

742.9     Sıvılar için pompaların ve sıvı elevatörlerinin (grup 742 altında yer alanlar) parçaları

  

742.91   Sıvı pompaların parçaları



  

742.95   Sıvı elevatörlerinin parçaları

  

743.       Pompalar (sıvılar için olanlar hariç), hava veya gaz kompresörleri ve aspiratörler; aspiratörlü

davlumbazlar (filtreli olsun veya olmasın; santrifüjler; filtreleme veya arıtma cihazları; bunların parçaları

  

743.1     Hava ve vakum pompaları, hava veya gaz kompresörleri, aspiratörlü davlumbazlar (aspiratörler

hariç)

  

743.11   Vakum pompaları

  

743.13   El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları

  

743.15   Soğutucu ekipmanlarla kullanılan kompresörler

  

743.17   Hava kompresörleri (çekilebilir olması için tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş)

  

743.19   Diğer makine ve cihazlarda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş bulunan diğer kompresörler,

hava pompaları ve fanlar

  

743.4     Vantilatörler ve aspiratörler

  

743.41   Masa üstü, ayaklı, duvar, pencere, tavan veya çatı vantilatörleri, elektrikli, motor gücü <= 125 W

olanlar

  

743.43   Diğer vantilatörler

  

743.45   Aspiratörlü davlumbazlar, en uzun yatay kenarı <= 120 cm olanlar

  

743.5     Santrifüjler (santrifüjlü kurutucular dahil)

  

743.51   Krema (kaymak) ayırıcılar, santrifüjlü

  

743.55   Çamaşır kurutma makineleri

  

743.59   Diğer santrifüjler

  

743.6     Sıvı veya gazların filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazlar

  

743.61   Suyun filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazlar

  



743.62   İçeceklerin (su hariç) filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazlar

  

743.63   Yağ veya yakıt filtreleri, içten yanmalı motorlar için

  

743.64   Hava filtreleri, içten yanmalı motorlar için

  

743.67   Hava filtreleri, sıvılar için

  

743.69   Hava filtreleri, gazlar için

  

743.8     Pompaların, kompresörlerin, vantilatörlerin ve davlumbazların (alt grup 743.1 ve 743.4 altında yer

alanlar) parçaları

  

743.80   Pompaların, kompresörlerin, vantilatörlerin ve davlumbazların (alt grup 743.1 ve 743.4 altında yer

alanlar) parçaları

  

743.9     Santrifüjlerin (santrifüjlü kurutucular dahil), sıvı veya gazların filtrelenmesi ya da arıtması için

makine ve cihazların (alt grup 743.5 ve 743.6 altında yer alanlar) parçaları

  

743.91   Santrifüjlerin (santrifüjlü kurutucular dahil) (alt grup 743.5 yer alanlar) parçaları

  

743.95   Sıvı veya gazların filtrelenmesi ya da arıtması için makine ve cihazların (alt grup 743.6 altında yer

alanlar) parçaları

  

744.       Mekanik taşıma ekipmanları ve bunların parçaları

  

744.1     Yük arabaları, fabrikalarda, depolarda, rıhtımlarda veya havaalanlarında malların kısa mesafede

taşınması için kullanılanlar; demir yolu istasyon platformlarında kullanılan çekiciler; bahsedilen araçların

başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

  

744.11   Kendinden hareketli yük arabaları, elektrik motorlu, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar

  

744.12   Diğer kendinden hareketli yük arabaları, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar

  

744.13   Diğer yük arabaları, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanlar

  

744.14   Yük arabaları, elektrikli, kendinden hareketli, yükleme boşaltma ekipmanı olmayan

  

744.15   Diğer kendinden hareketli yük arabaları, kaldırma veya taşıma ekipmanlı olmayanlar; demir yolu

istasyon platformlarında kullanılan çekiciler

  



744.19   Yük arabalarının ve çekicilerin (başlık 744.14 ve 744.15 altında olanlar) parçaları

  

744.2     Vinç palangaları ve yük asansörleri (skipli yük asansörleri veya taşıtların kaldırılması için

kullanılan türdeki yük asansörleri hariç)

  

744.21   Vinç palangaları ve yük asansörleri (skipli yük asansörleri veya taşıtların kaldırılması için

kullanılan türdeki yük asansörleri hariç); vinçler ve demir ırgatlar

  

744.25   Diğer vinçler ve demir ırgatlar

  

744.3     Gemi vinçleri, vinçler (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma kafesleri, portal vinçler

(tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve vinçli yük arabaları

  

744.31   Sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri (kreynler)

  

744.32   Tekerlekli hareketli kaldırma kafesleri ve şasisi straddle tipi olan ayaklı lastik tekerlekli taşıyıcı

(liman istif taşıyıcısı)

  

744.33   Sabit bir destek üzerindeki gezer köprü vinçleri, nakliye vinçleri, gantri vinçler, köprü vinçleri ve

diğer hareketli kaldırma kafesleri

  

744.34   Kule vinçler

  

744.35   Seyyar veya kaideli pergel vinçler

  

744.37   Kendinden hareketli diğer kaldırma makineleri

  

744.39   Kendinden hareketli olmayan diğer kaldırma makineleri

  

744.4     Krikolar; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatları (araç liftleri vb.)

  

744.41   Sabit kriko sistemleri, garajlarda (tamirhanelerde) taşıtları kaldırmak için kullanılanlar

  

744.43   Hidrolik krikolar ve hidrolik kaldırma tertibatları

  

744.49   Hidrolik olmayan krikolar ve kaldırma tertibatları

  

744.7     Devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)

  

744.71   Pnömatik asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme taşımak için)

  



744.72   Diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler (özellikle yer altında kullanmak için tasarlanmış

olanlar)

  

744.73   Diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler, kova tipi olanlar

  

744.74   Diğer devamlı hareketli asansör ve konveyörler, bant tipi olanlar

  

744.79   Başka yerde sınıflandırılmamış devamlı hareketli asansör ve konveyörler (eşya veya malzeme

taşımak için)

  

744.8     Başka yerde sınıflandırılmamış kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makineleri

  

744.81   Asansörler ve skipli yük asansörleri

  

744.85   Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar

  

744.89   Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makineleri

  

744.9     Başlık 744.11, 744.12 ve 744.13 altında olan kendinden hareketli yük arabalarının (elektrik motorlu

ve kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların) (kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların) (kaldırma veya

taşıma ekipmanlı olanların) parçaları ile alt grup 744.2, 744.4, 744.7 ve 744.8 altında olan vinç palangaları

ve yük asansörlerinin, krikoların; taşıtları kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatlarının, devamlı

hareketli asansör ve konveyörlerin (eşya veya malzeme taşımak için) ve başka yerde sınıflandırılmamış

kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makinelerinin parçaları

  

744.91   Vinç palangaları ve yük asansörlerinin parçaları ile krikoların (alt grup 744.2) parçaları; taşıtları

kaldırmak için kullanılan kaldırma tertibatlarının (alt grup 744.4) parçaları

  

744.92   Başlık 744.11 altında yer alan kendinden hareketli yük arabalarının (elektrik motorlu ve kaldırma

veya taşıma ekipmanlı olanların), başlık 744.12  altında yer alan kendinden hareketli yük arabalarının

(kaldırma veya taşıma ekipmanlı olanların), başlık 744.13 altında yer alan yük arabalarının (kaldırma veya

taşıma ekipmanlı olanların) parçaları

  

744.93   Asansörlerin, skipli yük asansörlerinin, yürüyen merdivenlerin ve yürüyen yolların parçaları

  

744.94   Devamlı hareketli asansör ve konveyörlerin (eşya veya malzeme taşımak için) parçaları (alt grup

744.7 altında yer alanlar) ve kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makinelerinin parçaları (alt grup 744.8

altında yer alanlar)

  

745.       Elektrikli olmayan makineler, aletler, mekanik cihazlar ve bunların parçaları

  



745.1     El ile kullanılan aletler, pnömatik veya elektriksiz kendinden motorlu olanlar ve bunların parçaları

  

745.11   El ile kullanılan aletler, pnömatik olanlar

  

745.12   El ile kullanılan aletler, elektriksiz kendinden motorlu olanlar

  

745.19   El ile kullanılan aletlerin (pnömatik veya elektriksiz kendinden motorlu olanlar) parçaları (alt grup

745.1 altında yer alanlar)

  

745.2     Bulaşık makineleri (ev tipi olanlar hariç); şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya

kurutma için makineler; şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını doldurmak,

kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek için makineler; paketleme veya ambalajlama için

diğer makineler; içecekleri gazlandırmak için makineler; bunların parçaları

  

745.21   Bulaşık makineleri (ev tipi olanlar hariç)

  

745.23   Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya kurutma için makineler

  

745.27   Şişeleri, teneke kutuları, kutuları, torbaları ve diğer muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak,

mühürlemek, kapsüllemek veya etiketlemek için, paketleme veya ambalajlama için ve içecekleri

gazlandırmak için kullanılan diğer makineler

  

745.29   Bulaşık makinelerinin  (ev tipi olanlar hariç), şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme veya

kurutma için olan makinelerin, muhafaza kaplarını doldurmak, kapatmak, mühürlemek, kapsüllemek veya

etiketlemek, paketlemek veya ambalajlamak için olan makinelerin, içecekleri gazlandırma makinelerinin (alt

grup 745.2 altında yer alanların) parçaları ile ev tipi bulaşık makinelerinin (alt grup 775.3 altında kalanların)

parçaları

  

745.3     Tartma makineleri (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan terazilerinkiler hariç), tartarak sayan veya

kontrol eden makineler dahil; her türlü tartı makinelerinin ağırlıkları; bunların parçaları

  

745.31   Tartma makineleri (hassasiyeti 5 cg veya daha çok olan teraziler, kişisel tartı aletleri ve ev tipi tartı

aletleri hariç), tartarak sayan veya kontrol eden makineler dahil

  

745.32   Kişisel tartı aletleri, bebek baskülleri dahil; ev tipi tartı aletleri

  

745.39   Her türlü tartı makinelerinin ağırlıkları; tartma makinelerinin, tartarak sayan veya kontrol eden

makinelerinin,kişisel tartı aletlerinin (bebek baskülleri dahil) ve ev tipi tartı aletlerinin (hassasiyeti 5 cg veya

daha çok olan teraziler hariç) ( alt grup 745.3 altında kalanların) parçaları

  

745.6     Sıvı veya tozları fırlatma, dağıtma veya püskürtme için mekanik cihazlar (elle kullanılsın veya

kullanılmasın); yangın söndürücüler (doldurulmuş olsun veya olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri



cihazlar; buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri jet-fırlatma makineleri; bunların parçaları

  

745.61   Yangın söndürücüler (doldurulmuş olsun veya olmasın)

  

745.62   Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar

  

745.63   Buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri jet-fırlatma makineleri

  

745.64   Tarım veya bahçecilik amaçlı sıvı ya da tozları fırlatma, dağıtma veya yayma cihazları

  

745.65   Sıvı ya da tozları fırlatma, dağıtma veya yayma için diğer cihazlar

  

745.68   Sıvı veya tozları fırlatma, dağıtma veya püskürtme için mekanik cihazların (elle kullanılsın veya

kullanılmasın) yangın söndürücülerin (doldurulmuş olsun veya olmasın), püskürtme tabancalarının ve

benzeri cihazların, buhar veya kum püskürtme makinelerinin ve benzeri jet-fırlatma makinelerinin (alt grup

745.6 altında yer alanların) parçaları

  

745.9     Diğer elektrikli olmayan makinelerin parçaları

  

745.91   Kalender veya diğer hadde makineleri (metal veya cam için olanlar hariç)

  

745.93   Kalender veya diğer hadde makineleri için silindirler ve diğer parçaları (başlık 745.91 altında

kalanlar)

  

745.95   Otomatik ürün satış (vending) makineleri (örneğin posta pulları, sigara, yiyecek veya içecek satan

makineleri), para bozma makineleri dahil

  

745.97   Otomatik ürün satış (vending) makinelerinin ve para bozma makinelerinin (başlık 745.95 altında

kalanlar)

  

746.       Bilyeli veya makaralı rulmanlar (mil yatakları)

  

746.1     Bilyeli rulmanlar

  

746.10   Bilyeli rulmanlar

  

746.2     Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve konik makaralar

dahil)

  

746.20   Konik makaralı rulmanlar (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve konik makaralar

dahil)



  

746.3     Oynak makaralı rulmanlar

  

746.30   Oynak makaralı rulmanlar

  

746.4     İğne makaralı rulmanlar

  

746.40   İğne makaralı rulmanlar

  

746.5     Diğer silindirik makaralı rulmanlar

  

746.50   Diğer silindirik makaralı rulmanlar

  

746.8     Bilyeli veya makaralı rulmanlar (kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı rulmanlar dahil)

  

746.80   Bilyeli veya makaralı rulmanlar (kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı rulmanlar dahil)

  

746.9     Bilyeli veya makaralı rulmanların parçaları

  

746.91   Rulmanlar için bilyeler, iğneler ve makaralar

  

746.99   Bilyeli veya makaralı rulmanların diğer parçaları

  

747.       Musluk, tıkaç, valf ve benzeri araçlar (boru, kazan gövdesi, tank, fıçı veya benzerleri için) (basınç

düşürücü valfler ve termostatik kontrollü valfler dahil)

  

747.1     Basınç düşürücü valfler

  

747.10   Basınç düşürücü valfler

  

747.2     Yağlı hidrolik veya pnömatik güç iletimleri için valfler

  

747.20   Yağlı hidrolik veya pnömatik güç iletimleri için valfler

  

747.3     Geri tepmeli valfler (çek valfler)

  

747.30   Geri tepmeli valfler (çek valfler)

  

747.4     Güvenlik veya rölyef valfleri

  

747.40   Güvenlik veya rölyef valfleri



  

747.8     Başka yerde sınıflandırılmamış musluk, tıkaç, valf ve benzeri araçlar

  

747.80   Başka yerde sınıflandırılmamış musluk, tıkaç, valf ve benzeri araçlar

  

747.9     Muslukların, tıkaçların, valflerin ve benzeri araçların (boru, kazan gövdesi, tank, fıçı veya

benzerleri için olanların), basınç düşürücü valflerin ve termostatik kontrollü valflerin (grup 747 altında

olanlar) parçaları

  

747.90   Muslukların, tıkaçların, valflerin ve benzeri araçların (boru, kazan gövdesi, tank, fıçı veya

benzerleri için olanların), basınç düşürücü valflerin ve termostatik kontrollü valflerin (grup 747 altında

olanlar) parçaları

  

748.       Aktarma milleri (şaftları) (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve

kaymalı mil (şaft) yatakları; dişli ve dişli takımları; bilyeli veya makaralı vidalar; vites kutusu ve diğer hız

değiştiriciler (tork değiştiricileri dahil); volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil); debriyajlar ve mil

(şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil; mafsallı bağlantı zincirleri; bunların parçaları

  

748.1     Aktarma milleri (şaftları) (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar

  

748.10   Aktarma milleri (şaftları) (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar

  

748.2     Yatak kovanları ve kaymalı mil (şaft) yatakları

  

748.21   Yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olanlar

  

748.22   Yatak kovanları, bilyeli veya makaralı rulmanlı olmayanlar; kaymalı mil (şaft) yatakları

  

748.3     Mafsallı bağlantı zincirleri, demir veya çelikten

  

748.31   Makaralı zincirler

  

748.32   Diğer mafsallı zincirleri

  

748.39   Mafsallı bağlantı zincirlerinin parçaları

  

748.4     Dişli ve dişli takımları (konik dişliler, zincir germe dişlileri ve diğer iletim elemanlarının ayrı ayrı

sunulduğu dişliler hariç); bilyeli veya makaralı vidalar; vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler (tork

değiştiricileri dahil)

  

748.40   Dişli ve dişli takımları (konik dişliler, zincir germe dişlileri ve diğer iletim elemanlarının ayrı ayrı

sunulduğu dişliler hariç); bilyeli veya makaralı vidalar; vites kutusu ve diğer hız değiştiriciler (tork



değiştiricileri dahil)

  

748.5     Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil)

  

748.50   Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil)

  

748.6     Debriyajlar ve mil (şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil

  

748.60   Debriyajlar ve mil (şaft) kaplinler, üniversal mafsallar dahil

  

748.9     Aktarma millerinin, kam millerinin, krank millerinin, krankların, kaymalı mil (şaft) yataklarının,

dişli takımlarının, dişlilerin, bilyeli veya makaralı vidaların, vites kutularının, tork değiştiricilerinin,

volanların, kasnakların, mil (şaft) kaplinlerinin ve üniversal mafsalların (grup 748 altında yer alanların)

parçaları

  

748.90   Aktarma millerinin, kam millerinin, krank millerinin, krankların, kaymalı mil (şaft) yataklarının,

dişli takımlarının, dişlilerin, bilyeli veya makaralı vidaların, vites kutularının, tork değiştiricilerinin,

volanların, kasnakların, mil (şaft) kaplinlerinin ve üniversal mafsalların (grup 748 altında yer alanların)

parçaları

  

749.       Makinelerin elektrikli olmayan parça ve aksesuarları, başka yerde sınıflandırılmamış olanlar

  

749.1     Metal dökümleri için kalıp kutuları; kalıp taban plakaları; kalıp modelleri; metaller (kütük (ingot)

kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik için kalıplar

  

749.11   Metal dökümleri için kalıp kutuları

  

749.12   Kalıp taban plakaları

  

749.13   Kalıp modelleri

  

749.14   Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, metaller veya metal karbürler için

  

749.15   Diğer kalıplar, metaller veya metal karbürler için

  

749.16   Kalıplar, cam için

  

749.17   Kalıplar, mineral malzemeler için

  

749.18   Enjeksiyon veya sıkıştırma tipi kalıplar, kauçuk veya plastik için

  



749.19   Diğer kalıplar, kauçuk veya plastik için

  

749.2     Contalar ve benzerleri (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha

fazla metal tabakasından yapılmış olanlar); poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda farklı kompozisyonlarda

oluşturulmuş takım veya grup halindeki contalar; mekanik salmastralar

  

749.20   Contalar ve benzerleri (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha

fazla metal tabakasından yapılmış olanlar); poşet, zarf veya benzeri ambalajlarda farklı kompozisyonlarda

oluşturulmuş takım veya grup halindeki contalar; mekanik salmastralar

  

749.9     Başka yerde sınıflandırılmamış makine parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörleri, bobinleir,

kontakları ve diğer elektrikli aksamları içermeyenler)

  

749.91   Gemi veya tekne pervaneleri ve bunların kanatları

  

749.99   Diğer makine parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörleri, bobinleir, kontakları ve diğer elektrikli

aksamları içermeyenler)

  

75.         Büro makineleri ve otomatik veri işleme makineleri

  

751.       Büro makineleri

  

751.1     Daktilo (726.5, 726.6 ve 751.9 alt grupları altında yer alan yazıcılar hariç); kelime işlemci

makineler

  

751.10   Daktilo (726.5, 726.6 ve 751.9 alt grupları altında yer alan yazıcılar hariç); kelime işlemci

makineler

  

751.2     Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve

gösterme makineleri; muhasebe makineleri, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme

makineleri ve benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar); yazar kasalar

  

751.21   Elektronik hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt,

çoğaltma ve gösterme makineleri

  

751.22   Diğer hesap makineleri

  

751.24   Yazar kasalar

  

751.28   Muhasebe makineleri, posta damgalama makineleri, bilet basma/damgalama/verme makineleri ve

benzeri makineler (hesaplama makineli olanlar)



  

751.9     Diğer büro makineleri (örneğin, jelatinli veya mumlu teksir çoğaltma makineleri, adres basma

makineleri, otomatik banknot verme makineleri, para ayırma, sayma veya paketleme makineleri, kurşun

kalem açma cihazları, delikli veya tel zımba makineleri gibi); diğer yazıcı ve faks makineleri (birleşik olsun

veya olmasın)

  

751.91   Teksir çoğaltma makineleri

  

751.93   Mektupları tasnif etme, katlama veya mektupları zarflara ya da bantlara yerleştirme, mektupları

açma, kapama veya mühürleme makineleri ve posta pullarını yapıştırma veya iptal etme makineleri

  

751.94   Yazma, kopyalama veya faks fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yerine getiren, otomatik veri

işleme makinelerine veya ağa (network) bağlanabilen makineler

  

751.95   Otomatik veri işleme makinelerine veya ağa (network) bağlanabilen diğer makineler

  

751.96   Diğer yazıcılar, kopyalama makineleri ve faks makineleri

  

751.97   Yazıcıların, kopyalama makinelerinin ve faks makinelerinin parça ve aksesuarları

  

751.99   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer büro makineleri

  

752.       Otomatik veri işleme makineleri ve bunların birimleri; manyetik veya optik okuyucular; verileri,

veri ortamına kod şeklinde uyarlayabilen makineler ve bu tür verileri işleyebilen makineler

  

752.2     Taşınabilir otomatik veri işleme makineleri, ağırlığı <= 10 kg olan, en az bir merkezi işlem

biriminden, klavyeden ve görüntüleme biriminden oluşanlar

  

752.20   Taşınabilir otomatik veri işleme makineleri, ağırlığı <= 10 kg olan, en az bir merkezi işlem

biriminden, klavyeden ve görüntüleme biriminden oluşanlar

  

752.3     Diğer otomatik veri işleme makineleri

  

752.30   Diğer otomatik veri işleme makineleri

  

752.6     Girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın

  

752.60   Girdi veya çıktı birimleri, depolama birimini aynı kasada bulundursun veya bulundurmasın

  

752.7     Depolama birimleri

  



752.70   Depolama birimleri

  

752.8     Otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri

  

752.80   Otomatik veri işleme makinelerinin diğer birimleri

  

752.9     Başka yerde sınıflandırılmamış veri işleme ekipmanları

  

752.90   Başka yerde sınıflandırılmamış veri işleme ekipmanları

  

759.       Yalnızca veya esas olarak grup 751 altında kalanlarla (büro makineleriyle) ve grup 752 altında

kalanlarla (otomatik veri işleme makineleriyle, bunların birimleriyle, manyetik veya optik okuyucularla,

verileri veri ortamına kod şeklinde uyarlayabilen makinelerle ve bu tür verileri işleyebilen makinelerle)

kullanmaya uygun olan parça ve aksesuarlar (bilgisayar kasaları ve benzerleri hariç)

  

759.8     İki veya daha fazla alt gruptaki makinelerle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar (daktiloların,

kelime işlemci makinelerin (alt grup 751.1), hesap makinelerinin ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte

taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makinelerinin, muhasebe makinelerinin, posta damgalama

makinelerinin, bilet basma/damgalama/verme makinelerinin ve benzeri makinelerin (hesaplama makineli

olanlar), yazar kasaların (alt grup 751.2), diğer büro makinelerinin (örneğin, teksir çoğaltma makinelerinin,

adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma, sayma veya paketleme

makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin vb.), diğer yazıcıların

ve faks makinelerinin (birleşik olsun veya olmasın) (alt grup 751.9) ve otomatik veri işleme makineleri ile

bunların birimlerinin (grup 752))

  

759.80   İki veya daha fazla alt gruptaki makinelerle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar (daktiloların,

kelime işlemci makinelerin (alt grup 751.1), hesap makinelerinin ve hesaplama fonksiyonu da bulunan cepte

taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makinelerinin, muhasebe makinelerinin, posta damgalama

makinelerinin, bilet basma/damgalama/verme makinelerinin ve benzeri makinelerin (hesaplama makineli

olanlar), yazar kasaların (alt grup 751.2), diğer büro makinelerinin (örneğin, teksir çoğaltma makinelerinin,

adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma, sayma veya paketleme

makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin vb.), diğer yazıcıların

ve faks makinelerinin (birleşik olsun veya olmasın) (alt grup 751.9) ve otomatik veri işleme makineleri ile

bunların birimlerinin (grup 752))

  

759.9     Yalnızca veya temel olarak alt gruptaki makinelerle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

(daktiloların, kelime işlemci makinelerin (alt grup 751.1), hesap makinelerinin ve hesaplama fonksiyonu da

bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makinelerinin, muhasebe makinelerinin, posta

damgalama makinelerinin, bilet basma/damgalama/verme makinelerinin ve benzeri makinelerin (hesaplama

makineli olanlar), yazar kasaların (alt grup 751.2), diğer büro makinelerinin (örneğin, teksir çoğaltma

makinelerinin, adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma, sayma veya

paketleme makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin vb.), diğer



yazıcıların ve faks makinelerinin (birleşik olsun veya olmasın) (alt grup 751.9) ve otomatik veri işleme

makineleri ile bunların birimlerinin (grup 752))

  

759.91   Yalnızca veya temel olarak daktilolarla, kelime işlemci makinelerle (alt grup 751.1 altında yer

alanlarla) kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

  

759.93   Yalnızca veya temel olarak alt grup 751.9 altında yer alan diğer büro makineleriyle (örneğin, teksir

çoğaltma makinelerinin, adres basma makinelerinin, otomatik banknot verme makinelerinin, para ayırma,

sayma veya paketleme makinelerinin, kurşun kalem açma cihazlarının, delikli veya tel zımba makinelerinin

vb.), diğer yazıcılarla ve faks makineleriyle (birleşik olsun veya olmasın) kullanmaya uygun parçalar ve

aksesuarlar

  

759.95   Yalnızca veya temel olarak alt grup 751.2 altında yer alan hesap makineleriyle ve hesaplama

fonksiyonu da bulunan cepte taşınabilir veri kayıt, çoğaltma ve gösterme makineleriyle, muhasebe

makineleriyle, posta damgalama makineleriyle, bilet basma/damgalama/verme makineleriyle ve benzeri

makinelerle (hesaplama makineli olanlar), yazar kasalarla kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

  

759.97   Yalnızca veya temel olarak grup 752 altında yer alan otomatik veri işleme makineleriyle ve

bunların birimleriyle kullanmaya uygun parçalar ve aksesuarlar

  

76.         Telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazlar ve ekipmanlar

  

761.       Monitörler ve projektörler (televizyon alıcısı olmayanlar ve esas olarak bilgisayar gibi bir otomatik

veri işleme sisteminde kullanılmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayın alıcılarıyla, ses veya

görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olsun veya olmasın)

  

761.3     Katot-ışını tüplü monitörler

  

761.30   Katot-ışını tüplü monitörler

  

761.4     Diğer monitörler

  

761.40   Diğer monitörler

  

761.5     Projektörler

  

761.50   Projektörler

  

761.6     Televizyon alıcı cihazları (radyo, ses veya görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olsun

veya olmasın)

  



761.60   Televizyon alıcı cihazları (radyo, ses veya görüntü kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olsun

veya olmasın)

  

762.       Radyo yayınları için alıcı cihazlar, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle aynı kasa

içinde birleşik olsun veya olmasın

  

762.1     Radyo yayınları alıcıları, harici güç kaynağı olmadan çalışamayanlar, motorlu kara taşıtlarında

kullanılan türde olanlar

  

762.11   Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olanlar, harici güç kaynağı

olmadan çalışamayanlar, motorlu kara taşıtlarında kullanılan türde olanlar

  

762.12   Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olmayanlar, harici güç

kaynağı olmadan çalışamayanlar, motorlu kara taşıtlarında kullanılan türde olanlar

  

762.2     Radyo yayınları alıcıları, harici güç kaynağı olmadan çalışabilenler

  

762.21   Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olanlar, harici güç kaynağı

olmadan çalışabilenler

  

762.22   Radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla birleşik olmayanlar, harici güç

kaynağı olmadan çalışabilenler

  

762.8     Diğer radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle birleşik olsun

veya olmasın

  

762.81   Diğer radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle birleşik olanlar

  

762.82   Diğer radyo yayınları alıcıları, ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla veya bir saatle birleşik

olmayanlar

  

762.89   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer radyo yayınları alıcıları

  

763.       Ses kayıt veya çoğaltma cihazları; görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları; video tunerleri olsun veya

olmasın

  

763.3     Ses kayıt veya çoğaltma cihazları

  

763.31   Madeni para, banknot, banka kartı, jeton veya benzerleriyle çalışan ses kayıt veya çoğaltma

cihazları

  



763.35   Pikap platformları (plak döndürücüler)

  

763.36   Telefon cevaplama makineleri

  

763.39   Diğer ses kayıt veya çoğaltma cihazları (pikap vb.)

  

763.8     Görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları, video tunerleri olsun veya olmasın

  

763.81   Görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları, manyetik bant tipinde olanlar, video tunerleri olsun veya

olmasın

  

763.84   Diğer görüntü kayıt veya çoğaltma cihazları, video tunerleri olsun veya olmasın

  

764.       Başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazların ve

ekipmanların parçaları ve aksesuarları

  

764.1     Telefonlar, hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar dahil; ses, görüntü veya diğer veri

iletimi ya da alımı için cihazlar (kablolu ya da kablosuz ağlar (yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları

(WAN) gibi) üzerinden iletişim cihazları dahil), grup 726 (basım ve ciltleme makineleri ve bunların

parçaları), 751 (büro makineleri), 761 (monitörler ve projektörler (televizyon alıcısı olmayanlar ve esas

olarak bilgisayar gibi bir otomatik veri işleme sisteminde kullanılmayanlar); televizyon alıcı cihazları), 762

(radyo yayınları için alıcı cihazlar) ve 764 (başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon, ses

kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazların ve ekipmanların parçaları ve aksesuarları) altında yer alanlar hariç

  

764.11   Telefonlar, hücresel veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar dahil

  

764.12   Ses, görüntü veya diğer veri iletimi ya da alımı için diğer cihazlar (kablolu ya da kablosuz ağlar

(yerel alan ağları (LAN) veya geniş alan ağları (WAN) gibi) üzerinden iletişim cihazları dahil)

  

764.18   Hücresel veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonların, ses, görüntü veya diğer veri iletimi ya da

alımı için olan diğer cihazların parçaları

  

764.2     Mikrofonlar ve mikrofon ayaklıkları; kabinine monte edilmiş olsun veya olmasın hoparlörler;

kulaklıklar (başa veya kulağa takılanlar) ve mikrofonla birleşik kulaklıklar; elektrikli ses frekansı

yükselteçleri (amplifikatörleri); takım haldeki ses yükselteçleri

  

764.21   Mikrofonlar ve mikrofon ayaklıkları

  

764.22   Hoparlörler, kabinine monte edilmiş olanlar

  

764.23   Hoparlörler, kabinine monte edilmiş olmayanlar



  

764.24   Kulaklıklar (başa veya kulağa takılanlar) ve mikrofonla birleşik kulaklıklar

  

764.25   Elektrikli ses frekansı yükselteçleri (amplifikatörleri)

  

764.26   Elektrikli takım haldeki ses yükselteçleri

  

764.3     Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo yayımcılığı veya televizyon için iletim cihazları (alıcı cihazlı

olsun veya olmasın, ses kayıt ya da çoğaltma cihazlı olsun veya olmasın)

  

764.31   İletim cihazları

  

764.32   İletim cihazları, alıcı cihazlı olanlar

  

764.8     Başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon ekipmanları

  

764.83   Radar cihazları; seyrüsefere yardımcı telsiz (radyo) cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus

telsiz cihazları

  

764.84   Televizyon kameraları, sayısal kameralar ve görüntü kaydedici kameralar

  

764.9     Yalnızca veya temel olarak telekomünikasyon, ses kaydedebilen veya çoğaltabilen cihazlarla ve

ekipmanlarla (bölüm 76 altında yer alanlar) kullanmaya uygun parça ve aksesuarlar

  

764.92   Yalnızca veya temel olarak mikrofonlarla ve mikrofon ayaklıklarıyla, hoparlörlerle, kulaklıklarla

(başa veya kulağa takılanlar) ve mikrofonla birleşik kulaklıklarla, elektrikli ses frekansı yükselteçleriyle

(amplifikatörleri) ve takım haldeki ses yükselteçleriyle (alt grup 764.2 altında yer alanlar) kullanmaya uygun

parça ve aksesuarlar

  

764.93   Yalnızca veya temel olarak monitörlerle, projektörlerle ve televizyon alıcı cihazlarıyla (grup 761

altında kalanlar), radyo yayınları için alıcı cihazlarla (grup 762 altında kalanlar), telsiz telefonlarla, telsiz

telgraflarla, radyo yayımcılığı veya televizyon için iletim cihazlarıyla (alt grup 764.3 altında yer alanlar) ve

başka yerde sınıflandırılmamış telekomünikasyon (televizyon kameraları, hava ve deniz trafiğine yardımcı

cihazlar vb.) ekipmanlarıyla (alt grup 764.8 altında yer alanlar) kullanmaya uygun parça ve aksesuarlar

  

764.99   Yalnızca veya temel olarak ses kayıt veya çoğaltma cihazlarıyla ve görüntü kayıt veya çoğaltma

cihazlarıyla (grup 763 altında yer alanlar) kullanmaya uygun parça ve aksesuarlar

  

77.         Elektrik makineleri, cihazlar ve teçhizatlar ile bunların parçaları (elektrikli ev tipi ekipmanların

elektrikli olmayan tamamlayıcı parçaları dahil)

  



771.       Elektrik enerjisi makineleri (grup 716 altında yer alan döner (rotatif) elektrikli sistemler (tesisler)

hariç) ve bunların parçaları

  

771.1     Transformatörler, elektrikli

  

771.11   Sıvı dielektrik transformatörler

  

771.19   Diğer transformatörler, elektrikli

  

771.2     Diğer elektrik enerjisi makineleri; grup 771 altında yer alan elektik enerjisi makinelerinin parçaları

  

771.21   Statik konvertörler (örneğin, redresörler)

  

771.23   Deşarj lambaları veya tüpleri için balastlar

  

771.25   Diğer endüktörler

  

771.29   Elektrik enerjisi makinelerinin (grup 771 altında yer alanlar) parçaları

  

772.       Elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik

devrelerine bağlanması için olanlar (anahtarlar, röleler, sigortalar, yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim)

sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar), fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar); elektrik

dirençleri (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil, ısıtma amaçlı dirençler hariç); baskılı devre

kartları; elektrikli anahtarlama (tevzi panoları) veya koruyucu cihazlarla donatılmış ya da elektrik

devrelerine bağlayıcılarla donatılmış veya elektrik dağıtımı ve kontrolü için olan panolar (sayısal kontrol

panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (alt grup 764.1 altında yer alan anahtarlama

cihazları hariç)

  

772.2     Baskılı devre kartları

  

772.20   Baskılı devre kartları

  

772.3     Elektrik dirençleri (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil, ısıtma amaçlı dirençler hariç)

  

772.31   Sabit karbon dirençleri (rezistanslar), bileşim veya film türünde olanlar

  

772.32   Diğer sabit karbon dirençleri (rezistanslar)

  

772.33   Tel sargılı değişken dirençler (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil)

  

772.35   Diğer değişken dirençler (rezistanslar) (reostalar ve potansiyometreler dahil)



  

772.38   Elektrik dirençlerinin (rezistanslar), reostalar ve potansiyometreler dahil (alt grup 772.3 altında yer

alanlar) parçaları

  

772.4     Elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik

devrelerine bağlanması için olanlar (anahtarlar, röleler, sigortalar, yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim)

sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar), fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar), voltaj

(gerilim) > 1.000 V olanlar

  

772.41   Sigortalar, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

  

772.42   Otomatik devre kesiciler, voltaj (gerilim) < 72, 5 kv.

  

772.43   Otomatik devre kesiciler voltaj (gerilim) ≥ 72, 5 kv.

  

772.44   Yalıtım anahtarları ile devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

  

772.45   Yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim) sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani artış ayarlayıcılar), voltaj

(gerilim) > 1.000 V olanlar

  

772.49   Diğer elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik

devrelerine bağlanması için olanlar, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

  

772.5     Elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik

devrelerine bağlanması için olanlar (anahtarlar, röleler, sigortalar, fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar),

voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar; fiber optik lif demetleri veya kabloları için bağlantı parçaları

  

772.51   Sigortalar, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

772.52   Otomatik devre kesiciler, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

772.53   Elektrik devrelerini korumak için diğer cihazlar, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

772.54   Röleler <= 1.000 V olanlar

  

772.55   Diğer anahtarlar, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

772.56   Fiber optik lif demetleri veya kabloları için bağlantı parçaları

  

772.57   Ampul duyları, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  



772.58   Fiş ve prizler, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

772.59   Diğer elektrik cihazları, elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik

devrelerine bağlanması için, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

772.6     Elektrik dağıtımı ve kontrolü için (772.4 veya 772.5 alt grupları altında yer alan cihazlardan en az

iki tanesiyle donatılmış olan) panolar (sayısal kontrol panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer

mesnetler  (grup  774, 881, 884 veya bölüm 87 altında yer alan cihazlarla birleşik olanlar dahil, fakat alt

grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç)

  

772.61   Elektrik dağıtımı ve kontrolü için panolar (sayısal kontrol panoları dahil) (772.4 veya 772.5 alt

grupları altında yer alan cihazlardan en az iki tanesiyle donatılmış olan), konsollar, masalar, kabinler ve

diğer mesnetler  (grup  774, 881, 884 veya bölüm 87 altında yer alan cihazlarla birleşik olanlar dahil, fakat

alt grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç), voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

772.62   Elektrik dağıtımı ve kontrolü için (772.4 veya 772.5 alt grupları altında yer alan cihazlardan en az

iki tanesiyle donatılmış olan) panolar (sayısal kontrol panoları dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer

mesnetler  (grup  774, 881, 884 veya bölüm 87 altında yer alan cihazlarla birleşik olanlar dahil, fakat alt

grup 764.1 altında yer alan anahtarlama cihazları hariç), voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

  

772.8     Yalnızca veya temel olarak alt grup 772.4 ve 772.5 altında yer alan elektrik cihazlarıyla (elektrik

devrelerinin anahtarlanması veya korunması için ya da elektrik devrelerine bağlanması için olanlar

(anahtarlar, röleler, sigortalar, yıldırım önleyiciler, voltaj (gerilim) sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar (ani

artış ayarlayıcılar), fiş ve prizler, lamba duyları ve buatlar)) kullanmaya uygun olan parçalar ile alt grup

772.6 altında olan elektrik dağıtımı ve kontrolü için panolar (tevzi panoları vb. mesnetlerin) parçaları

  

772.81   Alt grup 772.6 altında yer alan, cihazlarlarla donatılmamış olan panolar (sayısal kontrol panoları

dahil), konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler

  

772.82   Alt grup 772.4, 772.5 ve 772.6 altında yer alan cihaz ve ekipmanların diğer parçaları

  

773.       Elektrik dağıtımı için başka yerde sınıflandırılmamış ekipmanlar

  

773.1     Yalıtılmış (emaylanmış veya anotlanmış) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer

yalıtılmış elektrik iletkenleri, bağlantı parçalarına monte edilmiş olsun veya olmasın; fiber optik kablolar,

lifleri tek tek kaplanmış olanlar (elektrik iletkenleri monte edilmiş ya da bağlantı parçalı olsun veya olmasın)

  

773.11   Bobin telleri

  

773.12   Koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel iletkenler

  



773.13   Ateşleme kablo takımları ve diğer kablo takımları, taşıtlarda, hava taşıtlarında veya gemilerde

kullanılan

  

773.16   Diğer elektrik iletkenleri, voltaj (gerilim) <= 1.000 V olanlar

  

773.17   Diğer elektrik iletkenleri, voltaj (gerilim) > 1.000 V olanlar

  

773.18   Fiber optik kablolar

  

773.2     Elektrik yalıtım ekipmanları

  

773.22   Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), camdan olanlar

  

773.23   Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), seramikten olanlar

  

773.24   Elektrik yalıtkanları (izolatörleri), cam veya seramik dışındaki maddelerden olanlar

  

773.26   Yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için, tamamen

seramikten yapılmış olanlar (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları

içerenler dahil örneğin vidalı prizler gibi) (başlık 773.23 altında yer alan elektrik yalıtkanları (izolatörler)

hariç)

  

773.28   Yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için, tamamen

plastikten yapılmış olanlar (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları

içerenler dahil örneğin vidalı prizler gibi) (başlık 773.24 altında yer alan elektrik yalıtkanları (izolatörler)

hariç)

  

773.29   Yalıtım bağlantı malzemeleri, elektrikli makineler, cihazlar veya ekipmanlar için, tamamen diğer

maddelerden yapılmış olanlar (seramikten ve plastikten olanlar hariç) (montaj amacıyla döküm sırasında

gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil örneğin vidalı prizler gibi) (başlık 773.24

altında yer alan elektrik yalıtkanları (izolatörler) hariç)

  

774.       Elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları (tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde

kullanılanlar) ve radyolojik cihazlar

  

774.1     Elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları, tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde

kullanılanlar (radyolojik cihazlar hariç)

  

774.11   Elektrokardiyograflar (EKG)

  

774.12   Diğer elektro-diyagnostik (elektronik tanı) cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik

parametre muayene ölçüm cihazları dahil)



  

774.13   Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar

  

774.2     X-ışınının veya alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıp, cerrahi, dişçilik

veya veterinerlik bilimlerinde kullanılanlar olsun veya olmasın (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil),

X-ışın tüpleri ve diğer X-ışını üreteçleri; yüksek gerilim üreteçleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar,

muayene ve tedavi masaları, sandalyeleri ve benzerleri; bunların parçaları ve aksesuarları

  

774.21   X-ışınının kullanımına dayalı cihazlar, tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde

kullanılanlar olsun veya olmasın (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil)

  

774.22   Alfa, beta ya da gama ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar, tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik

bilimlerinde kullanılanlar olsun veya olmasın (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil)

  

774.23   X -ışın tüpleri

  

774.29   Diğer X-ışını üreteçleri, yüksek gerilim üreteçleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene

ve tedavi masaları, sandalyeleri ve benzerleri (parçalar ve aksesuarlar dahil)

  

775.       Başka yerde sınıflandırılmamış ev tipi elektrikli ve elektriksiz ekipmanlar

  

775.1     Başka yerde sınıflandırılmamış ev veya çamaşırhane tipi ekipmanlar, elektrikli olsun veya olmasın

  

775.11   Ev veya çamaşırhane tipi çamaşır yıkama makineleri (hem yıkayan hem de kurutan makineler

dahi), kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg. olanlar

  

775.12   Çamaşır kurutma makineleri, kuru çamaşır kapasitesi <= 10 kg. olanlar

  

775.2     Ev tipi buzdolapları ve dondurucular (elektrikli olanlar ve diğerleri)

  

775.21   Buzdolapları, ev tipi (elektrikli olanlar ve diğerleri), derin dondurucu bölümü içersin veya

içermesin

  

775.22   Derin dondurucular, ev tipi (elektrikli olanlar ve diğerleri)

  

775.3     Bulaşık makineleri, ev tipi

  

775.30   Bulaşık makineleri, ev tipi

  

775.4     Elektrikli traş ve saç kesme makineleri, kendinden motorlu olanlar ile bunların parçaları

  



775.41   Elektrikli traş makineleri, kendinden motorlu olanlar

  

775.42   Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makineleri

  

775.49   Elektrikli traş ve saç kesme makinelerinin parçaları, kendinden motorlu olanlar

  

775.5     Elektrikli süpürgeler

  

775.51   Elektrikli süpürgeler, kendinden motorlu olanlar

  

775.56   Elektrikli süpürgeler (kendinden motorlu olanlar hariç)

  

775.57   Elektrikli süpürgelerin parçaları

  

775.7     Diğer elektromekanik elektrikli evsel cihazlar, kendinden motorlu olanlar (alt grup 775.5 altında yer

alan elektrik süpürgeleri hariç); bunların parçaları

  

775.72   Ev tipi gıda öğütücüler, karıştırıcılar (mikser) ve meyve veya sebze suyu çıkarıcıları, elektrik

motoru bulunanlar

  

775.73   Ev işleri için elektromekanik elektrikli diğer cihazlar

  

775.79   Ev işleri için elektromekanik elektrikli cihazların parçaları

  

775.8     Elektrikle ısıtılan cihazlar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

775.81   Anında veya depolu su ısıtıcıları ve daldırma tipi ısıtıcılar, elektrikli olanlar

  

775.82   Mekan ısıtma cihazları ve toprak ısıtma cihazları, elektrikli olanlar

  

775.83   Saç şekillendirme veya saç kurutma cihazları, elektrikli olanlar

  

775.84   Ütüler, elektrikli olanlar

  

775.85   Battaniyeler, elektrikli olanlar

  

775.86   Mikrodalga fırınlar; diğer fırınlar; ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları,

elektrikli olanlar

  

775.87   Ev işlerinde kullanılan elektrikle ısıtılan (elektro termik) cihazlar, başka yerde sınıflandırılmamış

  



775.88   Elektrikli ısıtıcı rezistanslar (karbon olanlar hariç)

  

775.89   Elektrikle ısıtılan (elektro termik) cihazların (alt grup 775.8 altında yer alanlar) parçaları

  

776.       Isıl elektronik (termiyonik), soğuk katod veya foto katod valfleri ve tüpleri (örneğin, vakumlu,

buhar veya gaz doldurulmuş valfler ve tüpler, cıva arklı redresör valfleri ve tüpleri, katod ışınlı tüpler,

televizyon kamerası tüpleri); diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken aygıtlar; ışığa duyarlı yarı iletken

aygıtlar; ışık yayan diyotlar (LED); monte edilmiş piezoelektrik kristalleri; elektronik entegre devreler ve

mikromontaj parçaları; bunların parçaları

  

776.1     Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri (katod ışınlı video (görüntü) monitör tüpleri)

  

776.11   Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri (katod ışınlı video (görüntü) monitör tüpleri), renkli olanlar

  

776.12   Katot ışınlı televizyon görüntü tüpleri (katod ışınlı video (görüntü) monitör tüpleri), siyah-beyaz

veya tek renkli olanlar

  

776.2     Diğer elektronik valfler ve tüpler (televizyon kamera tüpleri dahil)

  

776.21   Televizyon kamera tüpleri, görüntü çeviriciler ve yoğunlaştırıcılar; diğer fotokatodlu tüpler

  

776.23   Diğer katot ışınlı tüpler

  

776.25   Mikrodalga tüpler (ızgara ile kumanda edilebilen tüpler hariç)

  

776.27   Diğer valfler ve tüpler

  

776.29   Tüplerin ve valflerin (alt grup 776.1 ve 776.2 altında kalanların) parçaları

  

776.3     Diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken aygıtlar; ışığa duyarlı yarı iletken aygıtlar (fotovoltaik

piller dahil, bir modül halinde birleştirilmiş ya da panolarda hazırlanmış olsun veya olmasın); ışık yayan

diyotlar

  

776.31   Diyotlar (ışığa duyarlı veya ışık yayanlar hariç)

  

776.32   Transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç), gücü < 1W olanlar

  

776.33   Transistörler (ışığa duyarlı olanlar hariç), gücü >= 1W olanlar

  

776.35   Tristörler (ışığa duyarlı olanlar hariç)

  



776.37   Işığa duyarlı yarı iletken aygıtlar; ışık yayan diyotlar

  

776.39   Diğer yarı iletken aygıtlar

  

776.4     Elektronik entegre devreler

  

776.42   İşlemci ve denetleyici olarak elektronik entegre devreler,  belleklerle, konvertörlerle, mantıksal

devrelerle, yükselteçlerle (amplifikatörler), saat ve zamanlama devreleri veya diğer devrelerle birleşik olsun

veya olmasın

  

776.44   Bellekler olarak elektronik entegre devreleri

  

776.46   Yükselteçler (amplifikatör) olarak elektronik entegre devreleri

  

776.49   Diğer elektronik entegre devreleri

  

776.8     Piezoelektrik kristalleri, monte edilmiş; grup 776 altında yer alan elektronik bileşenlerin başka

yerde sınıflandırılmamış parçaları

  

776.81   Piezoelektrik kristalleri, monte edilmiş

  

776.88   Diyotlar, transistörlerin ve benzeri yarı iletken aygıtların, ışığa duyarlı yarı iletken aygıtların, ışık

yayan diyotların (alt grup 776.3 altında yer alanlar) parçaları ile monte edilmiş piezoelektrik kristallerinin

parçaları (başlık 776.81 altında yer alan )

  

776.89   Elektronik entegre devrelerin (alt grup 776.4 altında yer alanlar) parçaları

  

778.       Elektrik makine ve cihazları, başka yerde sınıflandırılmamış

  

778.1     Piller ve elektrik akümülatörleri ile bunların parçaları

  

778.11   Birincil pil ve birincil bataryalar

  

778.12   Elektrik akümülatörleri (akümülatör)

  

778.13   Birincil pillerin, birincil bataryaların ve elektrik akümülatörlerin atık ve hurdaları; kullanılmış

birincil piller, kullanılmış birincil bataryaların ve kullanılmış elektrik akümülatörleri; başka yerde

sınıflandırılmamış makine ve cihazların elektrikli parçaları

  

778.17   Birincil pillerin ve birincil bataryaların parçaları

  



778.19   Elektrik akümülatörlerinin parçaları

  

778.2     Filamentli veya deşarjlı elektrik lambaları (monoblok far üniteleri (atom farları), mor ötesi

(ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar dahil); ark lambaları; bunların parçaları

  

778.21   Filamentli lambalar (flaş lambaları, mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar,

(monoblok far üniteleri (atom farları) hariç)

  

778.22   Deşarjlı lambalar (mor ötesi (ultraviyole)

  

778.23   Monoblok far üniteleri (atom farları)

  

778.24   Mor ötesi (ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar; ark lambaları

  

778.29   Filamentli veya deşarjlı elektrik lambalarının (monoblok far üniteleri (atom farları), mor ötesi

(ultraviyole) veya kızıl ötesi (infrared) lambalar dahil) ve ark lambalarının parçaları

  

778.3     İçten yanmalı motorlar ve taşıtlar için başka yerde sınıflandırılmamış elektrik ekipmanları; bunların

parçaları

  

778.31   Elektrikli ateşleme veya marş ekipmanları, kıvılcım veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı

motorlar için (örneğin ateşleme manyetoları, manyetolu dinamolar, ateşleme bobinleri, ateşleme ve ısıtma

bujileri, marş motorları); jeneratörler (dinamo ve alternatör gibi) ve bu tür motorlarla birlikte kullanılan

devre kesici parçalar

  

778.33   Kıvılcım veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlar için elektrikli ateşleme veya marş

ekipmanlarının (başlık 778.31 altında yer alanlar) parçaları

  

778.34   Elektrikli aydınlatma (alt grup 778.2 altında yer alan filamentli veya deşarjlı elektrik lambaları

hariç) ve sinyalizasyon ekipmanları, cam silecekleri, buz ve buğu çözücüler (cam ısıtıcıları), motosikletler

ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar

  

778.35   Motosikletler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılan elektrikli aydınlatma ve sinyalizasyon

ekipmanlarının, cam sileceklerinin, buz ve buğu çözücülerin (cam ısıtıcıları) parçaları

  

778.4     Elektromekanik aletler, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar, bunların parçaları

  

778.41   Her türlü matkap, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar

  

778.43   Testereler, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar

  



778.45   Diğer aletler, el ile kullanılan, kendinden elektrik motorlu olanlar

  

778.6     Elektrik kondansatörleri, sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) olanlar

  

778.61   Sabit kondansatörler,  50/60 Hz'lik elektrik devrelerinde kullanmak için tasarlanmış olan ve reaktif

taşıma güç kapasitesi >=  0,5 kvar olanlar

  

778.62   Sabit tantal kondansatörleri

  

778.63   Sabit alüminyum elektrolitik kondansatörleri

  

778.64   Seramik dielektrikli sabit kondansatörler, tek katlı olanlar

  

778.65   Seramik dielektrikli sabit kondansatörler, çok katlı olanlar

  

778.66   Kağıt veya plastik dielektrikli sabit kondansatörler

  

778.67   Diğer sabit kondansatörler

  

778.68   Değişken veya ayarlanabilir (ön ayarlı) kondansatörler

  

778.69   Elektrik kondansatörlerinin parçaları

  

778.7     Elektrik makineleri ve cihazları, kendine özel fonksiyona sahip olanlar, başka yerde

sınıflandırılmış; bunların parçaları

  

778.71   Parçacık hızlandırıcılar

  

778.78   Kendine özel fonksiyona sahip olan diğer elektrik makineleri ve cihazları

  

778.79   Kendine özel fonksiyona sahip olan elektrik makinelerin ve cihazların parçaları

  

778.8     Elektrik makineleri ve ekipmanları, başka yerde sınıflandırılmamış

  

778.81   Elektromıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslaştırmadan sonra daimi mıknatıs olabilen eşyalar;

elektromanyetik veya daimi mıknatıslı mengeneler, kıskaçlar ve benzeri tutma cihazları; elektromanyetik

kaplinler, debriyajlar ve frenler; elektromanyetik vinç başları

  

778.82   Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları, demir yolları, tramvay yolları,

karayolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için olanlar (başlık 791.91 altında

yer alan mekanik sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları hariç)



  

778.83   Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının (başlık 778.82 altında yer

alanlar) parçaları

  

778.84   Elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazları (zil, siren, gösterge tabloları, hırsızlığa ve

yangına karşı alarmlar) (motosiklet ve motorlu kara taşıtları için olan elektrikli sinyalizasyon vb. (başlık

778.34 altında yer alanlar) veya elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları (başlık

778.82 altında yer alanlar) hariç)

  

778.85   Elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarının (zil, siren, gösterge tabloları, hırsızlığa ve

yangına karşı alarmlar) (başlık 778.84 altında yer alanların) parçaları

  

778.86   Karbon elektrotlar, karbon fırçalar, batarya karbonları (kömürleri) ve diğer karbon eşyalar, metalli

olsun veya olmasın, elektrik amaçlı kullanılanlar

  

78.         Karayolu taşıtları (taşıt hava yastıkları dahil)

  

781.       Otomobiller ve diğer motorlu kara taşıtları, esas olarak insan taşımacılığı için tasarlanmış olanlar

(şoför dahil yolcu kapasitesi >= 10 kişi olan motorlu kara taşıtları hariç), steyşın arabalar ve yarış arabaları

dahil

  

781.1     Özellikle kar üzerinde seyahat için tasarlanmış olan taşıtlar; golf arabaları ve benzeri taşıtlar

  

781.10   Özellikle kar üzerinde seyahat için tasarlanmış olan taşıtlar; golf arabaları ve benzeri taşıtlar

  

781.2     Motorlu kara taşıtları, yolcu taşımacılığı için olanlar

  

781.20   Motorlu kara taşıtları, yolcu taşımacılığı için olanlar

  

782.       Motorlu kara taşıtları, yük taşımacılığı için olanlar ve özel amaçlı motorlu kara taşıtları

  

782.1     Motorlu kara taşıtları, yük taşımacılığı için olanlar

  

782.11   Damperli kamyonlar, kara yolu dışında kullanılanlar

  

782.19   Yük taşımacılığı için olan başka yerde sınıflandırılmamış motorlu kara taşıtları

  

782.2     Özel amaçlı motorlu kara taşıtları (örneğin kurtarıcı taşıtlar, vinçli kamyonlar, itfaiye taşıtları, beton

karıştırıcılı taşıtlar, yol süpürme araçları, püskürtme kamyonları, seyyar atölyeler, seyyar radyolojik

birimler), yolcu veya yük taşımacılığı için tasarlanmış olanlar hariç

  



782.21   Vinçli kamyonlar

  

782.23   Seyyar sondaj veya delme kulesi

  

782.25   İtfaiye taşıtları

  

782.27   Beton karıştırıcı donanımlı taşıtlar

  

782.29   Özel amaçlı diğer motorlu kara taşıtları

  

783.       Motorlu kara yolu taşıtları

  

783.1     Motorlu kara taşıtları, yolcu kapasitesi >= 10 kişi, şoför dahil

  

783.11   Motorlu kara taşıtları, sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlu olanlar, yolcu kapasitesi >= 10

kişi, şoför dahil

  

783.19   Motorlu kara taşıtları, diğerleri, yolcu kapasitesi >= 10 kişi, şoför dahil

  

783.2     Kara yolu çekicileri, yarı römorklar için

  

783.20   Kara yolu çekicileri, yarı römorklar için

  

784.       Motorlu kara taşıtlarının (grup 722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

  

784.1     Motorlu şasiler, motorlu kara taşıtları için olanlar (grup  722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar)

  

784.10   Motorlu şasiler, motorlu kara taşıtları için olanlar (grup  722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar)

  

784.2     Karoserler (sürücü mahalleri dahil), motorlu kara taşıtları için (grup  722, 781, 782 ve 783 altında

yer alanlar)

  

784.21   Karoserler (sürücü mahalleri dahil), otomobiller ve diğer motorlu kara taşıtları (şoför dahil yolcu

kapasitesi < 10 kişi olan motorlu kara taşıtları), steyşın arabalar ve yarış arabaları için (grup  781 altında yer

alanlar)

  

784.25   Karoserler (sürücü mahalleri dahil), traktörler (grup 722), yük taşımacılığı için motorlu kara taşıtları

(grup 782) ve motorlu kara yolu taşıtları (grup 783) için (grup 722, 782 ve 783 altında yer alanlar)

  

784.3     Motorlu kara taşıtlarının için (grup  722, 781, 782 ve 783 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

  



784.31   Tamponlar ve bunların parçaları

  

784.32   Karoserlerin (sürücü mahalleri dahil) diğer parça ve aksesuarları

  

784.33   Frenler, servo frenler ve bunların parçaları

  

784.34   Vites kutuları ve bunların parçaları

  

784.35   Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın),

hareketsiz akslar ve bunların parçaları

  

784.39   Motorlu kara taşıtlarının diğer parça ve aksesuarları

  

785.       Motosikletler (mopet dahil) ve motorlu veya motorsuz bisiklet türü tekerlekli araçlar; engelli

araçları

  

785.1     Motosikletler (mopet dahil) ve yardımcı motor takılmış bisiklet türü tekerlekli araçlar, sepetli olsun

veya olmasın; motosiklet sepetleri

  

785.11   Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, silindir hacmi <= 50 cm³

  

785.13   Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu,  50 cm³ < silindir hacmi <= 250 cm³  

  

785.15   Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, 250 cm³ < silindir hacmi <= 500 cm³  

  

785.16   Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, 500 cm³ < silindir hacmi <= 800 cm³  

  

785.17   Motosikletler, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu, silindir hacmi > 800 cm³

  

785.19   Yardımcı motor takılmış bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtlar; motosiklet sepetleri

  

785.2     Bisikletler ve bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtlar, motorlu olmayanlar

  

785.20   Bisikletler ve bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtlar, motorlu olmayanlar

  

785.3     Engelli araçları, motorlu olsun veya olmasın ya da mekanik hareket ettirici tertibatı olsun veya

olmasın; motosikletlerin (mopet dahil) ve motorlu veya motorsuz bisiklet türü tekerlekli araçların ve engelli

araçlarının (grup 785 altında yer alanlar) parçaları

  

785.31   Engelli araçları, motorlu olsun veya olmasın ya da mekanik hareket ettirici tertibatı olsun veya

olmasın



  

785.35   Motosikletlerin (mopet dahil) parça ve aksesuarları

  

785.36   Engelli araçlarının parça ve aksesuarları

  

785.37   Motorlu veya motorsuz bisikletlerin ve bisiklet türü diğer tekerlekli taşıtların (grup 785 altında yer

alanlar (motosikletler ve engelli araçları hariç)) parça ve aksesuarları

  

786.       Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork); mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer

araçlar; özel olarak tasarlanmış ve donatılmış taşıma konteynerleri

  

786.1     Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), karavan tipi (konut veya kamp için olanlar)

  

786.10   Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), karavan tipi (konut veya kamp için olanlar)

  

786.2     Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yük taşımak için olanlar

  

786.21   Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), kendinden yüklemeli veya boşaltmalı olanlar,

tarımsal amaçlar için

  

786.22   Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), tanker olarak kullanılanlar

  

786.29   Diğer treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yük taşımak için

  

786.3     Konteynerler (sıvı taşımak için olanlar dahil), bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış

veya donatılmış olanlar

  

786.30   Konteynerler (sıvı taşımak için olanlar dahil), bir veya daha fazla taşıma şekline göre tasarlanmış

veya donatılmış olanlar

  

786.8     Mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer araçlar; treylerlerin (römork), yarı treylerlerin (yarı

römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer araçların parçaları

  

786.83   Başka yerde sınıflandırılmamış treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)

  

786.85   Başka yerde sınıflandırılmamış mekanik hareket ettirici tertibatı olmayan diğer araçlar

  

786.89   Treylerlerin (römork) ve yarı treylerlerin (yarı römork) (alt grup  786.1, 786.3 ve 786.2 ile başlık

786.85 altında olanlar) parçaları

  

79.         Diğer ulaşım araçları



  

791.       Demir yolu araçları (hovertrenler dahil) ve bunlarla birleşik ekipmanlar

  

791.1     Demir yolu lokomotifleri, harici elektrik kaynağıyla veya elektrik akümülatörleriyle çalışanlar

  

791.11   Demir yolu lokomotifleri, harici elektrik kaynağıyla çalışanlar

  

791.15   Demir yolu lokomotifleri, elektrik akümülatörleriyle çalışanlar

  

791.2     Diğer demir yolu lokomotifleri; lokomotif tenderleri (yakıt ve su taşıyan vagon)

  

791.21   Lokomotifler, dizel-elektrikli olanlar

  

791.29   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer demir yolu lokomotifleri; lokomotif tenderleri (yakıt ve su

taşıyan vagon)

  

791.6     Demir yolu veya tramvay vagonları, yük vagonları ve ağır yük vagonları, kendinden hareketli

olanlar (bakım veya servis araçları hariç)

  

791.60   Demir yolu veya tramvay vagonları, yük vagonları ve ağır yük vagonları, kendinden hareketli

olanlar (bakım veya servis araçları hariç)

  

791.7     Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları, kendinden hareketli olmayan; bagaj vagonları, posta

vagonları ve diğer özel amaçlı vagonlar (başlık 791.81 altında yer alan bakım veya servis araçları hariç)

  

791.70   Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları, kendinden hareketli olmayan; bagaj vagonları, posta

vagonları ve diğer özel amaçlı vagonlar (başlık 791.81 altında yer alan bakım veya servis araçları hariç)

  

791.8     Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları ve bakım vagonları

  

791.81   Demir yolu veya tramvay bakım ve servis araçları, kendinden hareketli olsun veya olmasın

(örneğin, atölyeler, vinçler, balast tamperler, hat döşeyiciler, test etme vagonları ve hat tetkik araçları dahil)

  

791.82   Demir yolu veya tramvay eşya ve yük vagonları, kendinden hareketli olmayanlar

  

791.9     Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme ve bağlantı parçaları; mekanik

(elektromekanik dahil) sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları (demir yolları, tramvay

yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için kullanılanlar);

vagonlar, sabit malzeme, bağlantı parçaları ve ekipmanlar (grup 791 altında yer alan demir yolu araçları

(hovertrenler dahil) ve bunlarla birleşik ekipmanlar için)

  



791.91   Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme ve bağlantı parçaları; mekanik

sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanları (demir yolları, tramvay yolları, karayolları, iç su

yolları, taşıt park alanları, limanlar veya hava meydanları için olanlar); bunların parçaları

  

791.99   Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin veya vagonların parçaları

  

792.       Hava taşıtları ve bunlarla birleşik ekipmanlar; uzay araçları (uydular dahil) ve uzay aracı fırlatma

araçları; bunların parçaları

  

792.1     Helikopterler

  

792.11   Helikopterler, boş ağırlığı <= 2000 kg

  

792.15   Helikopterler, boş ağırlığı > 2000 kg

  

792.2     Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş

ağırlığı <= 2000 kg

  

792.20   Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş

ağırlığı <= 2000 kg

  

792.3     Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), 2000

kg < boş ağırlığı <= 15000 kg

  

792.30   Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), 2000

kg < boş ağırlığı <= 15000 kg

  

792.4     Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş

ağırlığı > 15000 kg

  

792.40   Uçaklar ve diğer hava taşıtları, mekanik hareket ettirici tertibatı olanlar (helikopterler hariç), boş

ağırlığı > 15000 kg

  

792.5     Uzay araçları (uydu dahil) ve uzay aracı fırlatma araçları

  

792.50   Uzay araçları (uydu dahil) ve uzay aracı fırlatma araçları

  

792.8     Başka yerde sınıflandırılmamış hava taşıtları(zeplinler, balonlar, planörler vb. dahil) ve bunlarla

birleşik ekipmanlar

  

792.83   Hava taşıtı kalkış ve iniş tertibatı, fren takımları ve benzerleri; yer uçuş eğitim cihazları; bunların

parçaları



  

792.84   Balon ve zeplinler; planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava taşıtları

  

792.9     Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının (grup 792 altında yer alanlar) parçaları (lastikler, motorlar ve

elektrikli parçalar hariç)

  

792.91   Pervaneler ve rotorlar ile bunların parçaları (zeplinler, planörler ve diğer motorsuz hava taşıtları,

helikopterler ve uçaklar için olanlar)

  

792.93   İniş takımları (zeplinler, planörler, delta kanatlı planörler ve diğer motorsuz hava taşıtları ile

helikopterler, uçaklar, uzay araçlarının ve uzay aracı fırlatma araçların için) ve bunların parçaları

  

792.95   Uçak veya helikopterlerin diğer parçaları (pervaneler, rotorlar, iniş takımları ve bunların parçaları

hariç)

  

792.97   Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının (grup 792 altında yer alanlar) diğer parçaları (uçakların veya

helikopterlerin, pervaneleri, rotorları, iniş takımları ve bunlarla ilgili parçalar ile uçakların veya

helikopterlerin diğer parçaları hariç)

  

793.       Gemiler, tekneler (şişirilebilir olanlar dahil) ve yüzen yapılar

  

793.1     Yatlar ve diğer deniz taşıtları (eğlence veya spor için olanlar); sandallar (kayık) ve kanolar

  

793.11   Şişirilebilir deniz taşıtları (sandallar ve kanolar dahil)

  

793.12   Yelkenli tekneler, yardımcı motoru olsun veya olmasın, şişirilebilir olmayanlar

  

793.19   Sandallar (kayık), kanolar ve deniz taşıtları (eğlence veya spor için olanlar), şişirilebilir olmayanlar

  

793.2     Gemiler, tekneler ve diğer deniz taşıtları (eğlence teknesi, çekici ve itici römorkörler, özel amaçlı

deniz taşıtları ve sökülecek olan deniz taşıtları hariç)

  

793.22   Her çeşit tanker (deniz yolu taşımacılığı için)

  

793.24   Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemileri ve

diğer gemiler

  

793.26   Frigorifik gemiler (tankerler hariç)

  

793.27   Diğer yük gemileri (hem insan, hem yük taşıyanlar dahil)

  



793.28   Yolcu gemileri (kruvaziyer gemiler), gezi tekneleri ve insan taşımaya yönelik benzeri deniz

araçları; her çeşit feribot

  

793.29   Diğer deniz taşıtları (savaş gemisi ve cankurtaran filikası (botu) dahil, sandal (kayık) hariç)

  

793.3     Sökülecek gemiler (deniz taşıtları) ve sökülecek diğer yüzer yapılar

  

793.30   Sökülecek gemiler (deniz taşıtları) ve sökülecek diğer yüzer yapılar

  

793.5     Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve diğer deniz taşıtları

(sefer hizmetleri esas görevine göre  ikinci derecede olanlar); yüzer iskeleler; yüzer veya dalabilen sondaj

veya üretim platformları

  

793.51   Tarak gemileri

  

793.55   Yüzer veya dalabilen sondaj veya üretim platformları

  

793.59   Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve diğer deniz taşıtları

(sefer hizmetleri esas görevine göre  ikinci derecede olanlar)

  

793.7     Çekici ve itici römorkörler

  

793.70   Çekici ve itici römorkörler

  

793.9     Diğer yüzer yapılar (örneğin, sal, tank, batardo, iskele, şamandıra ve fenerli şamandıra dahil)

  

793.91   Şişirilebilir sallar

  

793.99   Diğer yüzer yapılar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

8             Çeşitli mamul ürünler

  

81.         Prefabrik yapılar; başka yerde sınıflandırılmamış sıhhi, su, ısıtma ve aydınlatma tesisatları ve

bağlantı parçaları

  

811.       Prefabrik yapılar

  

811.0     Prefabrik yapılar

  

811.00   Prefabrik yapılar

  



812.       Başka yerde sınıflandırılmamış sıhhi, su, ısıtma ve aydınlatma tesisatları ve bağlantı parçaları

  

812.1     Sıcak su kazanları (boyler) ve radyatörler, merkezi ısıtma için (711 grubu altında kalan boylerler

(kızgın su kazanları, yüksek basınçlı) hariç), ısıtması elektrikli olmayanlar ve bunların parçaları, demir veya

çelikten; hava ısıtıcıları ve sıcak hava dağıtıcıları (temiz veya iklimlendirilmiş hava dağıtabilen dağıtıcılar

dahil), ısıtması elektrikli olmayanlar, bir motorla çalışan vantilatör veya üfleyiciyle birleşik olanlar ve

bunların parçaları, demir veya çelikten

  

812.11   Radyatörler ve bunların parçaları, ısıtması elektrikli olmayanlar, demir veya çelikten

  

812.15   Hava ısıtıcıları, sıcak hava dağıtıcıları ve bunların parçaları, ısıtması elektrikli olmayanlar, demir

veya çelikten

  

812.17   Merkezi ısıtma kazanları (boyler), ısıtması elektrikli olmayanlar, demir veya çelikten (711 grubu

altında kalan boylerler (kızgın su kazanları, yüksek basınçlı) hariç)

  

812.19   Merkezi ısıtma kazanlarının (boyler) (başlık 812.17 altında yer alanlara ait) parçaları, ısıtması

elektrikli olmayanlar, demir veya çelikten

  

812.2     Seramik eviyeler, lavabolar, ayaklı lavabolar, küvetler, bideler (taharetlik), alafranga/alaturka

tuvaletler, tuvalet rezervuarları, klozet kapakları, pisuvarlar ve benzeri diğer sıhhi ürünler

  

812.21   Seramik eviyeler, lavabolar, ayaklı lavabolar, küvetler, bideler (taharetlik), alafranga/alaturka

tuvaletler, tuvalet rezervuarları, klozet kapakları, pisuvarlar ve benzeri diğer sıhhi ürünler, porselenden veya

çiniden olanlar

  

812.29   Seramik eviyeler, lavabolar, ayaklı lavabolar, küvetler, bideler (taharetlik), alafranga/alaturka

tuvaletler, tuvalet rezervuarları, klozet kapakları, pisuvarlar ve benzeri diğer sıhhi ürünler, porselenden veya

çiniden olanlar hariç

  

813.       Başka yerde sınıflandırılmamış aydınlatma armatürleri ve bağlantı parçaları

  

813.1     Başka yerde sınıflandırılmamış lambalar ve aydınlatma armatürleri (projektörler ve spot ışıkları

dahil)

  

813.11   Avizeler ve tavan veya duvar aydınlatma armatürleri, elektrikli olanlar (kamuya açık alanların ve

yolların aydınlatılmasında kullanılan türden olanlar hariç)

  

813.12   Portatif elektrik lambaları, kendi enerji kaynaklarını kullanmak üzere tasarlanmış olanlar (kuru pil,

akümülatör veya manyeto ile çalışanlar), 778.34 başlığı altında yer alan aydınlatma ekipmanları

(bisikletler/motosikletler veya motorlu kara taşıtları için olanlar) hariç



  

813.13   Elektrikli masa lambası, çalışma lambası, abajur ve benzeri ayaklı lambalar

  

813.15   Başka yerde sınıflandırılmamış elektrik lambaları ve aydınlatma armatürleri

  

813.17   Elektrikli olmayan lambalar ve aydınlatma armatürleri

  

813.2     Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerleri

  

813.20   Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerleri

  

813.8     Portatif elektrik lambalarının (başlık 813.12 altında yer alanların) bağlantı parçaları (akümülatörler

hariç)

  

813.80   Portatif elektrik lambalarının (başlık 813.12 altında yer alanların) bağlantı parçaları (akümülatörler

hariç)

  

813.9     Başka yerde sınıflandırılmamış lambaların ve aydınlatma armatürlerinin (projektörler ve spot

ışıkları dahil) (alt grup 813.1 ve başlık 813.2 altında yer alanların) bağlantı parçaları

  

813.91   Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin bağlantı parçaları, camdan

  

813.92   Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin bağlantı parçaları, plastikten

  

813.99   Lambaların ve aydınlatma armatürlerinin bağlantı parçaları, diğer maddelerden

  

82.         Mobilyalar ve bunların parçaları; uyku takımları, yataklar (şilteler), yatak destekleri  (şilte

destekleri), minderler ve benzeri doldurulmuş uyku takımları

  

821.       Mobilyalar ve bunların parçaları; uyku takımları, yataklar (şilteler), yatak destekleri (şilte

destekleri), minderler ve benzeri doldurulmuş uyku takımları

  

821.1     Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar ile bunların parçaları ve mobilya parçaları,

yatak haline getirilebilenler

  

821.11   Hava taşıtları için koltuklar

  

821.12   Motorlu kara taşıtları için koltuklar

  

821.13   Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri malzemelerden koltuk, sandalye, tabure, bank ve

benzeri oturaklar



  

821.14   Yüksekliği ayarlanabilen koltuklar, sandalyeler vb.

  

821.15   Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar (bahçe ve kamp için olanlar hariç), yatak haline

getirilebilenler

  

821.16   Başka yerde sınıflandırılmamış koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, ahşap iskeletli

olanlar

  

821.17   Başka yerde sınıflandırılmamış koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar, metal iskeletli

olanlar

  

821.18   Diğer oturma gereçleri (koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar)

  

821.19   Koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturakların parçaları (821.1 alt grubunda yer alanlar)

  

821.2     Yatak destekleri (şilte destekleri); uyku eşyaları veya benzeri tefrişatlar (örneğin şilteler, yorganlar,

kuştüyü yorganlar, minderler, puflar ve yastıklar gibi), yaylı veya dolgulu ya da içi herhangi bir malzeme ile

doldurulmuş olanlar veya gözenekli kauçuktan ya da plastikten olanlar, kaplanmış olsun veya olmasın

  

821.21   Yatak destekleri (şilte destekleri)

  

821.23   Yataklar (şilteler), gözenekli kauçuk veya plastikten

  

821.25   Yataklar (şilteler), diğer malzemelerden

  

821.27   Uyku tulumları

  

821.29   Diğer uyku eşyaları

  

821.3     Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, metalden

  

821.31   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, metalden, büroda kullanılan türden

  

821.39   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, metalden, diğer kullanımlar için

  

821.5     Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan

  

821.51   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, büroda kullanılan türde

  

821.53   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, mutfakta kullanılan türde



  

821.55   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, yatak odasında kullanılan türde

  

821.59   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, ahşaptan, diğer kullanımlar için

  

821.7     Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, diğer malzemelerden

  

821.71   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, plastikten

  

821.79   Başka yerde sınıflandırılmamış mobilyalar, diğer malzemelerden (bambu dahil)

  

821.8     Mobilya parçaları, Alt grup 821.3, 821.5 ve 821.7 altında yer alan mobilyaların

  

821.80   Mobilya parçaları, Alt grup 821.3, 821.5 ve 821.7 altında yer alan mobilyaların

  

83.         Seyahat eşyaları, el çantaları ve benzeri muhafazalar

  

831.       Sandıklar,  valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün

muhafazaları, kamera ve fotoğraf makinesi muhafazaları, müzik aletleri muhafazaları, silah muhafazaları,

tabanca kılıfları ve benzeri muhafazalar; seyahat çantaları, yalıtımlı gıda veya içecek çantaları, kişisel bakım

(tuvalet) çantaları, sırt çantaları, el çantaları, alışveriş çantaları, portföyler, bozuk para çantaları, harita

muhafazaları, sigara kutuları, tütün kese ve kutuları, el aleti (alet takımı) çantaları, spor çantaları, şişe

muhafazaları, mücevher kutuları, pudra kutuları, çatal bıçak muhafazaları ve benzeri muhafazalar (deriden

veya deri bileşimlerinden, plastik tabakalardan, tekstil malzemelerinden, vulkanize elyaftan veya

mukavvadan olanlar ile bu malzamalarle veya kağıtla tamamen yahut kısmen kaplanmış olanlar); kişisel

bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için seyahat setleri

  

831.1     El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil)

  

831.11   El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil), dış yüzeyi deriden,

deri bileşenlerinden veya rugandan olanlar

  

831.12   El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil), dış yüzeyi plastik

tabakalardan veya tekstil malzemelerinden olanlar

  

831.19   El çantaları, omuz askısı olsun veya olmasın (tutacak sapı olmayanlar dahil), dış yüzeyi diğer

malzemelerden olanlar

  

831.2     Sandıklar,  valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar

  

831.21   Sandıklar,  valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar, dış

yüzeyi deriden, deri bileşenlerinden veya rugandan olanlar



  

831.22   Sandıklar,  valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar, dış

yüzeyi plastik tabakalardan veya tekstil malzemelerinden olanlar

  

831.29   Sandıklar,  valizler, makyaj çantaları, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri muhafazalar, dış

yüzeyi diğer malzemelerden olanlar

  

831.3     Seyahat setleri (kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için olanlar)

  

831.30   Seyahat setleri (kişisel bakım, dikiş veya ayakkabı ya da elbise temizlemek için olanlar)

  

831.9     Başka yerde sınıflandırılmamış dürbün muhafazaları, kamera ve fotoğraf makinesi muhafazaları,

müzik aletleri muhafazaları, silah muhafazaları, tabanca kılıfları ve benzeri muhafazalar; başka yerde

sınıflandırılmamış seyahat çantaları, yalıtımlı gıda veya içecek çantaları, kişisel bakım (tuvalet) çantaları,

sırt çantaları, el çantaları, alışveriş çantaları, para cüzdanları, bozuk para çantaları, harita muhafazaları,

sigara kutuları, tütün kese ve kutuları, el aleti (alet takımı) çantaları, spor çantaları, şişe muhafazaları,

mücevher kutuları, pudra kutuları, çatal bıçak muhafazaları ve benzeri muhafazalar (deriden veya deri

bileşimlerinden, plastik tabakalardan, tekstil malzemelerinden, vulkanize elyaftan veya mukavvadan olanlar

ile bu malzemelerle veya kağıtla tamamen yahut kısmen kaplanmış olanlar)

  

831.91   Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşyalar, para cüzdanları, bozuk para çantaları, sigara

kutuları, tütün kese ve kutuları vb. gibi

  

831.99   Diğer muhafazalar, seyahat çantaları, yalıtımlı gıda veya içecek çantaları, kişisel bakım (tuvalet)

çantaları, sırt çantaları, el çantaları, alışveriş çantaları, harita muhafazaları, el aleti (alet takımı) çantaları,

spor çantaları, mücevher kutuları, çatal bıçak muhafazaları, dürbün muhafazaları, kamera ve fotoğraf

makinesi muhafazaları, müzik aletleri muhafazaları, silah muhafazaları, tabanca kılıfları ve benzeri

muhafazalar (dış yüzeyi deriden, deri bileşenlerinden veya rugandan olanlar)

  

84.         Giyim eşyası ve giysi aksesuarları

  

841.       Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, ceket, takım, blazer, pantolon, şort, gömlek, iç

giyim,  yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile alt

grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

  

841.1     Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer alan eşyalar ile örgü (triko) veya

tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.11   Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, yünden veya ince hayvan kılından (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer

alan eşyalar ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)



  

841.12   Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşından (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer alan eşyalar ile

örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.19   Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, diğer malzemelerden (alt grup 841.2 ve 841.3 altında yer alan eşyalar

ile örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.2     Erkekler veya erkek çocukları için takım ve kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlar hariç)

  

841.21   Erkekler veya erkek çocukları için takımlar, yün veya ince hayvan kılından, (örgü (triko) veya tığ

işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.22   Erkekler veya erkek çocukları için takımlar, tekstil malzemelerinden (yün veya ince hayvan

kılından olanlar ile (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.23   Erkekler veya erkek çocukları için kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.3     Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.30   Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.4     Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar

(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.40   Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar

(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.5     Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.51   Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

hariç)

  

841.59   Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, tekstil malzemelerinden (pamuktan olanlar ile örgü

(triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

841.6     Erkekler veya erkek çocukları için atlet ve diğer fanilalar, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz ve

ropdöşambır, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

  



841.61   Erkekler veya erkek çocukları için külot ve slipler, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) hariç)

  

841.62   Erkekler veya erkek çocukları için gecelik ve pijamalar, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü

(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

  

841.69   Erkekler veya erkek çocukları için diğer giyim eşyaları, tekstil malzemelerinden yapılmış (örgü

(triko) veya tığ işi (kroşe) hariç)

  

842.       Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, ceket, takım, pantolon, şort, gömlek, elbise, etek, iç

giyim, yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile alt

grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

  

842.1     Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile alt grup 842.3 altında yer

alan eşyalar hariç)

  

842.11   Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin ve benzeri eşyalar (örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.19   Kadınlar veya kız çocukları için diğer anorak (kayak ceketi dahil), rüzgarlık, pardesü ve benzeri

eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.2     Kadınlar veya kız çocukları için takım ve kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

hariç)

  

842.21   Kadınlar veya kız çocukları için takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.22   Kadınlar veya kız çocukları için kombine takımlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.3     Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.30   Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.4     Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.40   Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.5     Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.50   Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)



  

842.6     Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar

(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.60   Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar

(örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.7     Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlar hariç)

  

842.70   Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlar hariç)

  

842.8     Kadınlar veya kız çocukları için atlet ve diğer fanilalar, jüp, jüpon, kombinezon, külot, slip, gecelik,

pijama, bornoz ve sabahlıklar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

842.81   Kadınlar veya kız çocukları için jüp, jüpon ve kombinezonlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlar hariç)

  

842.82   Kadınlar veya kız çocukları için gecelikler ve pijamalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

hariç)

  

842.89   Kadınlar veya kız çocukları için fanila, külot, bornoz ve diğerleri (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlar hariç)

  

843.       Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, ceket, takım, blazer, pantolon, şort, gömlek, iç

giyim,  yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt

grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

  

843.1     Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt

grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar ve başlık 843.23 altında yer alan eşyalar hariç)

  

843.10   Erkekler veya erkek çocukları için palto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt

grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar ve başlık 843.23 altında yer alan eşyalar hariç)

  

843.2     Erkekler veya erkek çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, pantolon, bahçıvan tipi

tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

(alt grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

  



843.21   Erkekler veya erkek çocukları için takımlar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan

  

843.22   Erkekler veya erkek çocukları için kombine takımlar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ

işi (kroşe) olanlardan

  

843.23   Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ

işi (kroşe) olanlardan

  

843.24   Erkekler veya erkek çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar,

tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

  

843.7     Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan

  

843.71   Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, pamuktan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

  

843.79   Erkekler veya erkek çocukları için gömlekler, diğer tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ

işi (kroşe) olanlardan

  

843.8     Erkekler veya erkek çocukları için külot, slip, gecelik, pijama, bornoz ve ropdöşambır, tekstil

malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

  

843.81   Erkekler veya erkek çocukları için külot ve slipler tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

  

843.82   Erkekler veya erkek çocukları için gecelik ve pijamalar, tekstil malzemelerinden, örgü (triko) veya

tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

  

843.89   Erkekler veya erkek çocukları için bornoz, ropdöşambır vb., tekstil malzemelerinden, örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

  

844.       Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, ceket, takım, pantolon, şort, gömlek, elbise, etek, iç

giyim,  yatak kıyafeti ve benzeri ürünler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt

grup 845.2 altında yer alan keçe veya dokusuz kumaşlar hariç)

  

844.1     Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt

grup 844.23 altında yer alan eşyalar hariç)

  

844.10   Kadınlar veya kız çocukları için manto, kaban, harmani, pelerin, anorak (kayak ceketi dahil),

rüzgarlık, pardesü ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (alt



grup 844.23 altında yer alan eşyalar hariç)

  

844.2     Kadınlar veya kız çocukları için takım, kombine takım, ceket, blazer, elbise, etek, etek-pantolon,

pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan

  

844.21   Kadınlar veya kız çocukları için takımlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlardan

  

844.22   Kadınlar veya kız çocukları için kombine takımlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan

  

844.23   Kadınlar veya kız çocukları için ceket ve blazerler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan

  

844.24   Kadınlar veya kız çocukları için elbiseler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlardan

  

844.25   Kadınlar veya kız çocukları için etek ve pantolon-etekler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ

işi (kroşe) olanlardan

  

844.26   Kadınlar veya kız çocukları için pantolon, bahçıvan tipi tulum, binici/külot pantolonu ve şortlar,

tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan

  

844.7     Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) olanlardan

  

844.70   Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) olanlardan

  

844.8     Kadınlar veya kız çocukları için jüp, jüpon, kombinezon, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz,

sabahlık ve benzeri eşyalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer

fanilalar hariç)

  

844.81   Kadınlar veya kız çocukları için jüp, jüpon ve kombinezonlar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

  

844.82   Kadınlar veya kız çocukları için külot ve slipler, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

  

844.83   Kadınlar veya kız çocukları için gecelik ve pijamalar, tekstil kumaşlardan, örgü (triko) veya tığ işi

(kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)



  

844.89   Kadınlar veya kız çocukları için bornoz, sabahlık ve benzerleri, tekstil kumaşlardan, örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) olanlardan (atlet ve diğer fanilalar hariç)

  

845.       Başka yerde sınıflandırılmamış giyim eşyası, tekstil kumaştan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olsun veya olmasın)

  

845.1     Bebekler için giyim eşyası ve giysi aksesuarları

  

845.11   Bebekler için giyim eşyası ve giysi aksesuarları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

845.12   Bebekler için giyim eşyası ve giysi aksesuarları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

845.2     Giyim eşyası,  657.1 alt grubu altında veya 657.2,  657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında

yer alan emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın

keçe veya dokusuz kumaşlardan ya da plastik ve kauçuk emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş,

kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar

  

845.21   Giyim eşyası,  657.1 alt grubu altında veya 657.2 başlıkları altında yer alan emdirilmiş (emprenye

edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun veya olmasın keçe veya dokusuz kumaşlardan

olanlar

  

845.22   Erkekler veya erkek çocukları için giyim eşyası, 657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında yer

alan kauçuklanmış veya plastikle ya da diğer maddelerle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş,

kaplanmış veya lamine edilmiş tekstil kumaşlardan olanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

845.23   Kadınlar veya kız çocukları için giyim eşyası, 657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında yer

alan kauçuklanmış veya plastikle ya da diğer maddelerle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş,

kaplanmış veya lamine edilmiş tekstil kumaşlardan olanlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

845.24   Giyim eşyası, 657.32, 657.33 ya da 657.34 başlıkları altında yer alan kauçuklanmış veya plastikle

ya da diğer maddelerle emdirilmiş (emprenye edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş örgü

(triko) veya tığ işi (kroşe) tekstil kumaşlardan olanlar

  

845.3     Süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

  

845.30   Süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

  

845.4     Tişört, atlet ve diğer fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))

  

845.40   Tişört, atlet ve diğer fanilalar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe))



  

845.5     Sutyen, korse, pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzeri ürünler ile bunların parçaları (örgü

(triko) veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

  

845.51   Sutyenler ile bunların parçaları (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

  

845.52   Korse, pantolon askısı, çorap askısı, jartiyer ve benzeri ürünler ile bunların parçaları (örgü (triko)

veya tığ işi (kroşe) olsun ya da olmasın)

  

845.6     Mayolar

  

845.61   Erkekler veya erkek çocukları için mayolar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

  

845.62   Erkekler veya erkek çocukları için mayolar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

845.63   Kadınlar veya kız çocukları için mayolar, (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

845.64   Kadınlar veya kız çocukları için mayolar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

845.8     Diğer giyim eşyaları, (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

845.81   Diğer giyim eşyaları, örgü ((triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

845.87   Erkekler veya erkek çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giyim eşyaları

  

845.89   Kadınlar veya kız çocukları için başka yerde sınıflandırılmamış diğer giyim eşyaları

  

845.9     Diğer giyim eşyaları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

845.91   Eşofmanlar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

845.92   Kayak kıyafetleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

845.99   Başka yerde sınıflandırılmamış giyim eşyaları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.       Giysi aksesuarları, tekstil kumaşından, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olsun veya olmasın (bebekler

için olanlar hariç)

  

846.1     Giysi aksesuarları, tekstil kumaşından (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile bebekler için

olanlar hariç)

  



846.11   Mendiller, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

  

846.12   Şal, eşarp, atkı, başörtüsü, peçe ve benzerleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

  

846.13   Boyun bağı, papyon kravat ve kravatlar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

  

846.14   Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç

  

846.19   Diğer hazır giysi aksesuarları; giyim eşyalarının veya giysilerin (854.5 başlığı altında yer alan

giysiler hariç) parçaları (kısımları), tekstil kumaşından (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç)

  

846.2     Külotlu çorap, tayt çorap, kadın çorabı, erkek çorabı ve diğer çoraplar (dereceli olarak baskı yapan

çoraplar (varis çorapları gibi) dahil) ve tabansız ayakkabılar (panduf vb.), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

olanlar

  

846.23   Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (varis çorapları gibi), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.24   Diğer külotlu çorap ve tayt çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.25   Uzun veya diz altı kadın çorapları, sentetik elyaftan yapılmış, (tek kat iplik başına kalınlığı < 67

desiteks, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.29   Diğer çoraplar, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.9     Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar; diğer

hazır giysi aksesuarları, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar; giyim eşyalarının veya giysilerin parçaları

(kısımları), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.91   Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, kauçukla ya da plastikle emdirilmiş (emprenye

edilmiş), giydirilmiş, kaplanmış veya kılıflanmış olanlar

  

846.92   Diğer eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.93   Şal, eşarp, atkı, başörtüsü, peçe ve benzerleri, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

846.99   Başka yerde sınıflandırılmamış hazır giysi aksesuarları; giyim eşyalarının veya giysilerin parçaları

(kısımları), örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar

  

848.       Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (tekstil kumaşları hariç); başlıklar, her türlü malzemeden

  

848.1     Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları, deri veya deri bileşimlerinden (başlık 894.77 altında yer alan

eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler hariç)



  

848.11   Giyim eşyaları, deri veya deri bileşimlerinden (başlık 894.77 altında yer alan eldivenler, parmaksız

ve tek parmaklı eldivenler hariç)

  

848.12   Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, deri veya deri bileşimlerinden (spor eldivenleri

hariç)

  

848.13   Kemer ve fişeklikler, deri veya deri bileşimlerinden

  

848.19   Diğer giysi aksesuarları, deri veya deri bileşimlerinden

  

848.2     Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler

dahil), her türlü amaçlar için, plastikten veya vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

  

848.21   Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler

dahil), her türlü amaçlar için, plastikten olanlar

  

848.22   Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler, vulkanize kauçuktan olanlar (sert

kauçuktan olanlar hariç)

  

848.29   Diğer giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız

eldivenler hariç), her türlü amaçlar için, vulkanize kauçuktan olanlar (sert kauçuktan olanlar hariç)

  

848.3     Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (kürklü deriden yapılmış) ile kürklü deriden diğer eşyalar

(başlıklar hariç); suni kürk ve bundan yapılmış eşyalar

  

848.31   Giyim eşyaları ve giysi aksesuarları (kürklü deriden yapılmış) ile kürklü deriden diğer eşyalar

(başlıklar hariç)

  

848.32   Suni kürk ve bundan yapılmış eşyalar

  

848.4     Şapka ve başlıklar ile başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

  

848.42   Şapka ve diğer başlıklar, hasır vb. malzemeden örülerek veya herhangi bir malzemeden şeritler

birleştirilerek yapılmış olanlar

  

848.43   Şapka ve diğer başlıklar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ya da parçalar halindeki (şerit

olanlar hariç) dantel, keçe veya diğer tekstil kumaşlarından yapılmış olanlar); astarlanmış ya da işlenmiş

olsun veya olmasın saç fileleri, herhangi bir malzemeden yapılmış olanlar

  

848.44   Koruyucu (güvenlik) başlıklar, astarlanmış ya da işlenmiş olsun veya olmasın



  

848.45   Başka yerde sınıflandırılmamış başlıklar, kauçuktan veya plastikten olanlar, astarlanmış ya da

işlenmiş olsun veya olmasın

  

848.48   Bu başlıklara ilişkin şerit, astar, kılıf, şapka astarları, şapka çatısı, siperliği ve çenealtı kayışları

  

848.49   Başka yerde sınıflandırılmamış başlıklar, kauçuktan veya plastikten olanlar hariç diğer

malzemelerden yapılmış olanlar

  

85.         Ayakkabı

  

851.       Ayakkabı

  

851.1     Ayakkabı, koruyucu metal burunlu olanlar, spor ayakkabılar hariç

  

851.11   Su geçirmez ayakkabı, bot vb., koruyucu metal burunlu, dış tabanı ve sayası kauçuk veya plastik

olanlar (dikilerek, perçinlenerek, çivilenerek, vidalanarak ve benzeri işlemler uygulanarak dış tabana

sabitlenmemiş veya birleştirilmemiş olan sayalar dahil)

  

851.15   Ayakkabı, bot vb. (su geçirmez olanlar hariç), koruyucu metal burunlu, dış tabanı kauçuk, plastik,

deri veya deri bileşimlerinden olanlar ile sayası deri olanlar (spor ayakkabılar ve ortopedik ayakkabılar

hariç)

  

851.2     Spor ayakkabılar

  

851.21   Kayak ayakkabıları, kros kayağı ayakkabıları ve kar sörfü ayakkabıları (botlar dahil), dış tabanı ve

sayası kauçuk veya plastik olanlar

  

851.22   Kayak ayakkabıları, kros kayağı ayakkabıları ve kar sörfü ayakkabıları (botlar dahil), dış tabanı

kauçuk, plastik, deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile sayası deri olanlar

  

851.23   Diğer spor ayakkabılar, dış tabanı ve sayası kauçuktan veya plastikten olanlar

  

851.24   Diğer spor ayakkabılar, dış tabanı kauçuk, plastik, deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile sayası

deri olanlar

  

851.25   Tenis ayakkabısı, basketbol ayakkabısı, jimnastik ayakkabısı, antrenman ayakkabısı ve benzerleri,

dış tabanı kauçuk,plastik, deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile ve sayası tekstil malzemelerinden olanlar

  

851.3     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ayakkabılar, dış tabanı ve sayası kauçuktan veya plastikten

olanlar



  

851.31   Diğer su geçirmez ayakkabı, bot ve benzerleri, dış tabanı ve sayası kauçuktan veya plastikten

olanlar (dikilerek, perçinlenerek, çivilenerek, vidalanarak ve benzeri işlemler uygulanarak dış tabana

sabitlenmemiş veya birleştirilmemiş olan sayalar dahil)

  

851.32   Diğer ayakkabı, bot ve benzerleri (su geçirmez olanlar hariç), dış tabanı ve sayası kauçuktan veya

plastikten olanlar (dikilerek, perçinlenerek, çivilenerek, vidalanarak ve benzeri işlemler uygulanarak dış

tabana sabitlenmiş veya birleştirilmiş olan sayalar dahil)

  

851.4     Diğer ayakkabı, bot ve benzerleri, sayası deri veya deri bileşimlerinden olanlar

  

851.41   Diğer ayakkabılar, dış tabanı deri olanlar ile sayası ayağın üstünden geçip başparmağa dolanan deri

bir şeritten olan veya metalden koruyucu burnu olan ayakkabılar

  

851.48   Başka yerde sınıflandırılmamış ayakkabı, bot ve benzerleri, dış tabanı deri olanlar

  

851.49   Diğer ayakkabılar, sayası deri veya deri bileşenlerinden olanlar

  

851.5     Diğer ayakkabılar, sayası tekstil malzemelerinden olanlar

  

851.51   Diğer ayakkabılar, dış tabanı kauçuk veya plastikten olanlar ile sayası tekstil malzemelerinden

olanlar

  

851.52   Diğer ayakkabılar, dış tabanı deri veya deri bileşenlerinden olanlar ile sayası tekstil

malzemelerinden olanlar

  

851.59   Diğer ayakkabılar, sayası tekstil malzemelerinden olanlar

  

851.7     Başka yerde sınıflandırılmamış ayakkabılar

  

851.70   Başka yerde sınıflandırılmamış ayakkabılar

  

851.9     Ayakkabı, bot ve benzerlerinin parçaları (sayalar dahil, dış taban dışındaki tabanlara tutturulmuş

olsun veya olmasın); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk yastıkları ve benzeri eşyalar; kısa ve uzun tozluklar ile

bunların parçaları

  

851.90   Ayakkabı, bot ve benzerlerinin parçaları (sayalar dahil, dış taban dışındaki tabanlara tutturulmuş

olsun veya olmasın); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk yastıkları ve benzeri eşyalar; kısa ve uzun tozluklar ile

bunların parçaları

  

87.         Mesleki, bilimsel ve kontrol alet ve cihazları, başka yerde sınıflandırılmamış



  

871.       Optik aletler ve cihazlar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

871.1     Dürbün, monoküler dürbün, diğer optik teleskoplar ve bunların destekleri; diğer astronomik (gök

bilimle ilgili) aletler ve bunların destekleri (radyo astronomisi için olan aletler hariç)

  

871.11   Dürbünler (monoküler dürbün ve diğer optik teleskoplar hariç)

  

871.15   Diğer astronomik (gök bilimle ilgili) aletler (monoküler dürbün dahil)

  

871.19   Dürbün ve benzerlerinin parça ve aksesuarları (destekler dahil)

  

871.3     Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç); difraksiyon cihazları; bunların başka yerde

sınıflandırılmamış parça ve aksesuarları

  

871.31   Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

  

871.39   Mikroskopların (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazlarının parça ve aksesuarları

  

871.4     Birleşik optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon için olanlar

dahil)

  

871.41   Stereoskopik mikroskoplar

  

871.43   Mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon için olanlar)

  

871.45   Başka yerde sınıflandırılmamış mikroskoplar

  

871.49   Birleşik optik mikroskopların parça ve aksesuarları

  

871.9     Likit kristal cihazlar; lazerler (lazer diyotlar hariç); başka yerde sınıflandırılmamış diğer optik alet

ve cihazlar

  

871.91   Silahlar için teleskopik görüş aletleri; periskoplar; teleskoplar, kısım 7, bölüm 87, grup 881 veya

887 ya da alt grup 8996 altında yer alan makine, alet, cihazların parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş

teleskoplar

  

871.92   Lazerler (lazer diyotlar hariç)

  

871.93   Diğer optik alet ve cihazlar

  



871.99   Likit kristal cihazların, lazerlerin (lazer diyotlar hariç) ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer optik

alet ve cihazların (alt grup 871.9 altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

  

872.       Başka yerde sınıflandırılmamış alet ve cihazlar (tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde

kullanılanlar)

  

872.1     Başka yerde sınıflandırılmamış alet ve cihazlar, dişçiliğe ait

  

872.11   Dişçi aeratörleri, diğer dişçilik gereçleriyle tek bir temel üzerinde kombine edilmiş olsun veya

olmasın

  

872.19   Dişçilikle ilgili diğer alet ve cihazlar

  

872.2     Tıp, cerrahi veya veterinerlik bilimlerinde kullanılan alet ve cihazlar (görme testi cihazları dahil,

elektro-diyagnostik (elektronik tanı) ve radyolojik alet ve cihazlar hariç)

  

872.21   Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik için

kullanılanlar)

  

872.25   Göz biliminde kullanılan alet ve cihazlar

  

872.29   Diğer alet ve cihazlar (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik için kullanılanlar)

  

872.3     Mekano terapi cihazları; masaj aletleri; psikolojik eğilim-testi aletleri; ozon tedavi, oksijen tedavi,

aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapetik teneffüs cihazları; diğer nefes alma cihazı ve gaz maskeleri

(mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)

  

872.31   Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri

  

872.33   Ozon tedavi, oksijen tedavi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapetik teneffüs cihazları

  

872.35   Diğer nefes alma cihazı ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan

koruyucu maskeler hariç)

  

872.4     Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (örneğin, ameliyat

masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişçi koltukları);

berber koltukları ve döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı benzeri koltuklar; bu eşyaların parçaları

  

872.40   Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (örneğin, ameliyat

masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişçi koltukları);

berber koltukları ve döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı benzeri koltuklar; bu eşyaların parçaları



  

873.       Ölçerler ve sayaçlar, başka yerde sınıflandırılmamış

  

873.1     Gaz, sıvı veya elektrik temin ve üretim sayaçları, bunların kalibre cihazları

  

873.11   Gaz temin ve üretim sayaçları

  

873.13   Sıvı temin ve üretim sayaçları

  

873.15   Elektrik temin ve üretim sayaçları

  

873.19   Gaz, sıvı veya elektrik temin ve üretim sayaçlarının parça ve aksesuarları

  

873.2     Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, kilometre/mil ölçerler, adımsayarlar ve benzerleri;

hız göstergeleri ve takometreler (alt grup 874.1 altında yer alan eşyalar hariç); stroboskoplar (kısa zaman

aralıklarını ölçmek için kullanılan aletler/cihazlar)

  

873.21   Devir sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, kilometre/mil ölçerler, adımsayarlar ve benzerleri

  

873.25   Hız göstergeleri ve takometreler (alt grup 874.1 altında yer alan eşyalar hariç); stroboskoplar (kısa

zaman aralıklarını ölçmek için kullanılan aletler/cihazlar)

  

873.29   Devir sayaçlarının, üretim sayaçlarının, taksimetrelerin, kilometre/mil ölçerlerin, adımsayarların,

hız göstergelerinin, takometrelerin ve stroboskopların (alt grup 873.2 altında yer alan eşyalar) parça ve

aksesuarları

  

874.       Ölçüm, kontrol, analiz ve test alet ve cihazları, başka yerde sınıflandırılmamış

  

874.1     Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları; arazi ölçüm (fotogramrtrik ölçüm aletleri dahil),

hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları; telemetreler

  

874.11   Yön bulma pusulaları; diğer seyrüsefer alet ve cihazları

  

874.12   Seyrüsefer alet ve cihazlarının parça ve aksesuarları

  

874.13   Arazi ölçüm (fotogramrtrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik

veya jeofizik alet ve cihazları; telemetreler

  

874.14   Arazi ölçüm (fotogramrtrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik

veya jeofizik aletlerinin ve cihazlarının, telemetrelerin (başlık 874.13 altında yer alan eşyaların) parça ve

aksesuarları



  

874.2     Çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletleri (örneğin, çizim makineleri, pantograflar,

iletkiler, pergel takımları, sürgülü hesap cetvelleri, hesap daireleri); elde kullanılan uzunluk ölçüm aletleri,

başka yerde sınıflandırılmamış (örneğin, ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kumpaslar); ölçme

veya kontrol için alet, cihaz ve makineler, başka yerde sınıflandırılmamış; bu alet ve cihazların parça ve

aksesuarları

  

874.22   Çizim masaları ve makineleri, otomatik olsun veya olmasın, diğer çizim, işaretleme veya

matematiksel hesaplama aletleri

  

874.23   Başka yerde sınıflandırılmamış elde kullanılan uzunluk ölçüm aletleri, başka yerde

sınıflandırılmamış (örneğin, ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kumpaslar)

  

874.24   Çizim masalarının ve makinelerinin (otomatik olsun veya olmasın), diğer çizim, işaretleme veya

matematiksel hesaplama aletlerinin ve elde kullanılan uzunluk ölçüm aletlerinin (874.22 ve  874.23

başlıkları altında yer alan eşyalar) parça ve aksesuarları

  

874.25   Başka yerde sınıflandırılmamış ölçme veya kontrol için alet, cihaz ve makineler; profil projektörler

  

874.26   Ölçme veya kontrol aletlerinin, profil projektörlerin, başka yerde sınıflandırılmamış cihaz ve

makinelerin (874.25 başlığı altında yer alan eşyalar) parça ve aksesuarları

  

874.3     Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için

kullanılan aletler (örneğin, debi ölçer, seviye göstergesi, basınç ölçer, ısı ölçer) (alt grup 873.1, 874.1 ve

874.6 altında yer alan alet ve cihazlar hariç); bu alet ve cihazların parça ve aksesuarları

  

874.31   Sıvıların debi veya seviyesini ölçme veya kontrol etme alet ve cihazları

  

874.35   Sıvı veya gazların basıncını ölçme ya da kontrol etme alet ve cihazları

  

874.37   Sıvı veya gazların diğer değişkenlerini ölçme ya da kontrol etme alet ve cihazları

  

874.39   Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için

kullanılan aletlerin ve cihazların parça ve aksesuarları

  

874.4     Fiziksel veya kimyasal analizler için alet ve cihazlar (örneğin, polarimetre, refraktometri,

spektrometre, gaz veya duman analiz cihazları); akışkanlık, gözeneklilik, genleşme, yüzey gerilimi veya

benzerlerini ölçme ya da kontrol etme alet ve cihazları; ısı, ışık ve ses ile ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol

etme alet ve cihazları (pozometreler dahil); mikrotomlar

  

874.41   Gaz veya duman analiz cihazları



  

874.42   Kromatograflar ve elektroforez aletleri

  

874.43   Optik ışınları (mor ötesi, görünür veya kızıl ötesi ışınlar) kullanan spektrometreler,

spektrofotometreler

  

874.45   Optik ışınları (mor ötesi, görünür veya kızıl ötesi ışınlar) kullanan diğer alet ve cihazlar

  

874.46   Başka yerde sınıflandırılmamış fiziksel veya kimyasal analizler için alet ve cihazlar

  

874.49   Mikrotomlar; 874. 4 alt grubu altında yer alan polarimetrelerin, refraktometrin, spektrometrelerin,

gaz veya duman analiz cihazlarının, akışkanlık, gözeneklilik, genleşme, yüzey gerilimi veya benzerlerini

ölçme ya da kontrol etme aletlerin ve cihazların, ısı, ışık ve ses ile ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme

aletlerinin ve cihazlarının (pozometreler dahil), mikrotomların ve diğer fiziksel veya kimyasal analiz

aletlerinin ve cihazlarının parça ve aksesuarları

  

874.5     Başka yerde sınıflandırılmamış ölçüm, kontrol ve bilimsel cihazlar

  

874.51   Tartılar, hassasiyeti 5 santigram (cg) veya daha yüksek olanlar, ağırlıkları ile birlikte olsun veya

olmasın

  

874.52   Gösteri amaçlı (örneğin eğitim veya teşhir için) tasarlanmış ve diğer kullanımlar için uygun

olmayan aletler, cihazlar ve modeller

  

874.53   Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik gibi) sertliğini, dayanıklılığını,

mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini test etmek için makine ve cihazlar

  

874.54   Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiyetini veya diğer mekanik özelliklerini

test etmek için kullanılan makinelerin ve cihazların (başlık 874.53 altında yer alan eşyalar) parça ve

aksesuarları

  

874.55   Hidrometreler (sıvıların özgül ağırlığını ölçen alet) ve benzeri yüzer cihazlar, termometreler,

pirometreler (yüksek ısı ölçerler), basınç ölçerler (barometreler), nem ölçerler (higrometreler), çiylenme

noktası ile bağıl nemi ölçerler (psikrometreler), kayıt yapsın veya yapmasın, bu cihazların herhangi bir

kombinasyonu ile oluşan cihazlar

  

874.56   Hidrometrelerin (sıvıların özgül ağırlığını ölçen alet) ve benzeri yüzer cihazların, termometrelerin,

pirometrelerin (yüksek ısı ölçerler), basınç ölçerlerin (barometreler), nem ölçerlerin (higrometreler),

çiylenme noktası ile bağıl nemi ölçerlerin (psikrometreler), kayıt yapsın veya yapmasın, bu cihazların

herhangi bir kombinasyonu ile oluşan cihazların (874.55 başlığı altında yer alan aletler) parça ve

aksesuarları



  

874.6     Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazları

  

874.61   Termostatlar (ısı ayarlayıcı)

  

874.63   Monostatlar (basınç ayar ve kontrol cihazları)

  

874.65   Diğer ayar veya kontrol alet ve cihazları

  

874.69   Otomatik ayar veya kontrol alet ve cihazlarının parça ve aksesuarları

  

874.7     Osiloskoplar, spektrum çözümleyiciler ile diğer alet ve cihazlar, elektrikle ilgili nicelikleri ölçme

veya kontrol etme amacıyla kullanılanlar (alt grup 873.1 altında yer alan ölçerler hariç); alfa, beta, gama, X-

ışını, kozmik veya iyonlaştırıcı ışınları ölçme veya algıma için kullanılan alet ve cihazlar

  

874.71   İyonlaştırıcı ışınları ölçme veya algıma için kullanılan alet ve cihazlar

  

874.73   Osiloskoplar ve osilograflar

  

874.75   Voltaj, akım, direnç veya elektrik gücü ölçme veya denetleme için diğer alet ve cihazlar (kayıt

yapma aygıtı olmayanlar)

  

874.77   Telekomünikasyon için özel olarak tasarlanmış olan diğer alet ve cihazlar (örneğin, parazit ölçerler,

kazanç ölçme cihazları, gürültü ölçerler, görüntü ölçerler (psofometre))

  

874.78   Elektrikle ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme amacıyla kullanılan diğer alet ve cihazlar

  

874.79   Osiloskopların, spektrum çözümleyicilerin, elektrikle ilgili nicelikleri ölçme veya kontrol etme

amacıyla kullanılan diğer alet ve cihazların, alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya iyonlaştırıcı ışınları

ölçme veya algıma için kullanılan alet ve cihazların (alt grup 874.7 altında yer alan alet ve cihazların) parça

ve aksesuarları

  

874.9     Başka yerde sınıflandırılmamış makine, alet ve cihazların parça ve aksesuarları

  

874.90   Başka yerde sınıflandırılmamış makine, alet ve cihazların parça ve aksesuarları

  

88.         Fotoğrafçılıkla ilgili aletler, ekipmanlar,  gereçler ve başka yerde sınıflandırılmamış optik eşyalar;

kol ve duvar saatleri

  

881.       Fotoğrafçılıkla ilgili aletler ve ekipmanlar, başka yerde sınıflandırılmamış

  



881.1     Fotoğrafçılıkla ilgili kameralar (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkla ilgili flaş ışığı

meydana getiren cihazlar ve flaş lambaları (alt grup 778.2 altında yer alan deşarj lambaları hariç); bu alet ve

cihazların parça ve aksesuarları

  

881.11   Fotoğrafçılıkla ilgili kameralar (sinematografik olanlar hariç)

  

881.13   Fotoğrafçılıkla ilgili flaş ışığı meydana getiren cihazlar ve flaş lambaları

  

881.14   Fotoğrafçılıkla ilgili kameraların (881.11 başlığı altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

  

881.15   Flaş ışığı meydana getiren cihazların ve flaş lambalarının parça ve aksesuarları

  

881.2     Sinematografik kameralar ve projektörler, ses kayıt veya çoğaltma cihazları ile birleşik olsun veya

olmasın; bu alet ve cihazların parça ve aksesuarları

  

881.21   Sinematografik kameralar

  

881.22   Sinematografik projektörler

  

881.23   Sinematografik kameraların (821.21 başlığı altında yer alanlar) parça ve aksesuarları

  

881.24   Sinematografik projektörlerin parça ve aksesuarları

  

881.3     Başka yerde sınıflandırılmamış fotoğrafik ve sinematografik aletlerin ve ekipmanların parça ve

aksesuarları

  

881.31   Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucular, kopyalayabilme özelliği olsun veya olmasın

  

881.32   Başka yerde sınıflandırılmamış görüntü projektörü

  

881.33   Fotoğrafik (sinematografik olanlar hariç) agrandisörler (büyütücüler) ve küçültücüler

  

881.34   Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucularının, görüntü projektörlerinin, fotoğrafik

(sinematografik olanlar hariç) agrandisörlerin (büyütücüler) ve küçültücülerin (881.31, 881.32 ve 881.33

başlıkları altında yer alan ekipmanların) parça ve aksesuarları

  

881.35   Başka yerde sınıflandırılmamış fotoğraf (sinematografik olanlar dahil) laboratuvarları için alet ve

cihazlar (hassas yarı iletken malzemeler üzerine devre şablonlarının projeksiyonu için cihazlar dahil);

negatoskoplar; projeksiyon ekranları

  

881.36   Başka yerde sınıflandırılmamış fotoğraf (sinematografik olanlar dahil) laboratuvarları için alet ve

cihazların (hassas yarı iletken malzemeler üzerine devre şablonlarının projeksiyonu için cihazlar dahil),



negatoskopların ve projeksiyon ekranlarının (88135 başlığı altında yer alan alet ve cihazların) parça ve

aksesuarları

  

882.       Fotoğrafik ve sinematografik gereçler

  

882.1     Kimyasal müstahzarlar, fotoğrafik kullanımlar için (vernik, tutkal, yapışkan ve benzeri

müstahzarlar hariç); fotoğrafik kullanımlar için ölçülü miktarlarda veya kullanıma hazır perakende satışa

uygun şekildeki karıştırılmamış ürünler

  

882.10   Kimyasal müstahzarlar, fotoğrafik kullanımlar için (vernik, tutkal, yapışkan ve benzeri

müstahzarlar hariç); fotoğrafik kullanımlar için ölçülü miktarlarda veya kullanıma hazır perakende satışa

uygun şekildeki karıştırılmamış ürünler

  

882.2     Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış

(hiç pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında

baskılanan filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış), paketlenmiş

olsun veya olmasın

  

882.20   Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış

(hiç pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında

baskılanan filmler, yassı halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış), paketlenmiş

olsun veya olmasın

  

882.3     Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç

pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında

baskılanan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış)

  

882.30   Fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç

pozlanmamış) olanlar, herhangi bir malzemeden (kağıt, mukavva veya tekstil olanlar hariç); anında

baskılanan filmler, rulo halde, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç pozlanmamış)

  

882.4     Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç

pozlanmamış) olanlar

  

882.40   Fotoğrafçılıkta kullanılan kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış (hiç

pozlanmamış) olanlar

  

882.5     Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka, film, kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz

kalmış (pozlanmış) fakat tab edilmemiş olanlar

  

882.50   Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka, film, kağıt, karton ve tekstiller, hassaslaştırılmış, ışığa maruz

kalmış (pozlanmış) fakat tab edilmemiş olanlar



  

882.6     Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar

(sinematografik olanlar hariç)

  

882.60   Fotoğrafçılıkta kullanılan tabaka ve filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar

(sinematografik olanlar hariç)

  

883.       Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt

kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack)

ibaret olsun veya olmasın

  

883.1     Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt

kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack)

ibaret olsun veya olmasın, genişliği >= 35 mm olanlar

  

883.10   Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt

kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack)

ibaret olsun veya olmasın, genişliği >= 35 mm olanlar

  

883.9     Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt

kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack)

ibaret olsun veya olmasın, genişliği < 35 mm olanlar

  

883.90   Sinematografik filmler, ışığa maruz kalmış (pozlanmış) ve tab edilmiş olanlar, müzik ve ses efekt

kaydı (soundtrack) ile birleşmiş olsun veya olmasın ya da sadece müzik ve ses efekt kaydından (soundtrack)

ibaret olsun veya olmasın, genişliği < 35 mm olanlar

  

884.       Başka yerde sınıflandırılmamış optik eşyalar

  

884.1     Optik lifler ve optik lif demetleri; fiber optik kablolar (alt grup 773.1 altında yer alanlar hariç);

levha ve tabaka halinde polarizan malzemeler; mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer

optik eşyalar, herhangi bir malzemeden, monte edilmemiş (optik olarak işlenmemiş cam elemanlar hariç)

  

884.11   Kontakt lensler

  

884.15   Gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için olanlar, camdan yapılanlar

  

884.17   Gözlük camları, görme kusurlarının giderilmesi için olanlar, diğer malzemelerden yapılanlar

  

884.19   Başka yerde sınıflandırılmamış optik lifler ile optik lif demetleri ve kabloları; levha ve tabaka

halinde polarizan malzemeler; monte edilmemiş optik elemanlar



  

884.2     Gözlükler ve gözlük çerçeveleri

  

884.21   Gözlük, koruyucu gözlük ve benzerleri için çerçeveler

  

884.22   Gözlük, koruyucu gözlük ve benzerleri için çerçevelerin parçaları

  

884.23   Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)

  

884.3     Mercek, prizma, ayna ve diğer optik elemanlar, herhangi bir malzemeden, alet ve cihazlara monte

edilmiş veya alet ve cihazların parçası olanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan olan bu tür elemanlar hariç)

  

884.31   Objektif mercekleri, herhangi bir maddeden, monte edilmiş, fotoğraf makineleri, kameralar,

projektörler veya fotoğrafik agrandisörler (fotoğrafik büyütücüler veya küçültücüler) için olanlar

  

884.32   Diğer objektif mercekleri

  

884.33   Filtreler, optik alet ve cihazlar için olanlar

  

884.39   Başka yerde sınıflandırılmamış optik elemanlar

  

885.       Kol saatleri, masa ve duvar saatleri

  

885.3     Kol saatleri, cep saatleri ile diğer saatler (kronometreler dahil) (değerli metal kasalı veya değerli

metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

  

885.31   Kol saatleri, elektrikle çalışanlar, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya

değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

  

885.32   Diğer kol saatleri, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya değerli metallerle

baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

  

885.39   Cep saatleri ve diğer saatler (kol saatleri hariç) (değerli metal kasalı veya değerli metallerle baskı,

yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

  

885.4     Cep saatleri ve diğer saatler (kronometreler dahil), alt grup 885.3 altında yer alanlar (değerli metal

kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar)

hariç

  

885.41   Kol saatleri, elektrikle çalışanlar, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya

değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar hariç)



  

885.42   Diğer kol saatleri, kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal kasalı veya değerli metallerle

baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar hariç)

  

885.49   Cep saatleri ve diğer saatler (kol saatleri hariç), kronometreli olsun veya olmasın (değerli metal

kasalı veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metal kasalı olanlar

hariç)

  

885.5     Kol ve cep saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış)

  

885.51   Kol ve cep saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış), elektrikle çalışanlar

  

885.52   Kol ve cep saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış), elektrikle çalışmayanlar

  

885.7     Duvar saatleri, masa saatleri ve diğer saatler

  

885.71   Gösterge panellerinde bulunan saatler ve kara taşıtlarında, hava taşıtlarında, uzay araçlarında veya

deniz araçlarında kullanılan benzer tipteki saatler (taşıt kronografları dahil)

  

885.72   Duvar saatlerinin, masa saatlerinin ve diğer saatlerin makineleri, elektrikle çalışanlar (başlık 885.71

altında yer alan gösterge panellerinde bulunan saatlerin ve taşıtlarda kullanılan benzer tipteki saatlerin

makineleri hariç)

  

885.73   Diğer saatlerin makineleri (başlık 885.71 altında yer alan gösterge panellerinde bulunan saatlerin

makineleri, taşıtlarda kullanılan benzer tipteki saatlerin makineleri ve elektrikle çalışanlar hariç)

  

885.74   Çalar saatler, elektrikle çalışanlar

  

885.75   Diğer çalar saatler (elektrikle çalışanlar hariç)

  

885.76   Duvar saatleri, elektrikle çalışanlar

  

885.77   Diğer duvar saatleri (elektrikle çalışanlar hariç)

  

885.78   Elektrikle çalışan diğer duvar ve masa saatleri

  

885.79   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer duvar ve masa saatleri (elektrikle çalışanlar hariç)

  

885.9     Zaman ölçme ekipmanları ve aksesuarları; kol saatleri için, duvar ve masa saatleri için parça ve

aksesuarlar

  



885.91   Kol saati kasaları ve bunların parçaları

  

885.92   Saat kayışları, bantları, bilezikleri ve bunların parçaları, metallerden olanlar

  

885.93   Saat kayışları, bantları, bilezikleri ve bunların parçaları, diğer maddelerden olanlar (metalden

olanlar hariç)

  

885.94   Zaman kayıt cihazları ve belli bir zaman aralığını ölçme, kaydetme veya başka şekillerde gösterme

amaçlı cihazlar, saat makineli veya senkron motorlu olanlar (örneğin, devam kayıt cihazları, zaman kayıt

cihazları)

  

885.95   Zaman ayarlı anahtarlar, saat makineli veya senkron motorlu olanlar

  

885.96   Duvar ve masa saati makineleri (tamamlanmış ve montajlanmış)

  

885.97   Duvar ve masa saati kasaları ile grup 885 altında yer alan diğer eşyalar için duvar ve masa saatleri

kasalarına benzer tipte olan kasalar ve bunların parçaları

  

885.98   Tamamlanmış kol saati veya duvar ve masa saati makineleri, montajlanmamış veya kısmen

montajlanmış olanlar (makine setleri); tamamlanmamış kol saati veya duvar ve masa saati makineleri,

montajlanmış; kol saati veya duvar ve masa saati makinelerinin taslakları

  

885.99   Kol saati veya duvar ve masa saatinin başka yerde sınıflandırılmamış parçaları

  

89.         Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli mamul ürünler

  

891.       Askeri silahlar ve mühimmatlar

  

891.1     Zırhlı savaş araçları ve savaş silahları

  

891.11   Tanklar ve diğer zırhlı araçlar, silah monte edilmiş olsun veya olmasın motorize olanlar ve bu tür

araçların parçaları

  

891.12   Askeri silahlar (tabanca, revolver (altıpatlar) ve 891.13 başlığı altında yer alan kılıç, pala, kasatura

vb. silahlar hariç)

  

891.13   Kılıç, pala, kasatura, mızrak ve benzeri silahlar ile bunların parçaları ve bunlar için kın ve kılıflar

  

891.14   Tabanca ve revolverlar (altıpatlar) (891.31 başlığı altında yer alanlar hariç)

  

891.2     Bomba, el bombası, torpido, mayın, güdümlü mermi ve benzeri savaş malzemeleri ile bunların

parçaları; fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçaları (mermi ve fişeklerin tapaları dahil)



  

891.22   Yivsiz tüfekler (av tüfekleri) için fişekler

  

891.23   Havalı silah saçmaları ve yivsiz tüfek (av tüfeği) fişeklerinin parçaları

  

891.24   Diğer fişekler ve bunların parçaları

  

891.29   Başka yerde sınıflandırılmamış savaş malzemeleri ve bunların parçaları

  

891.3     Askeri amaçlı olmayan silahlar

  

891.31   Başka yerde sınıflandırılmamış ateşli silahlar ve patlayıcı bir dolguyu ateşlemek suretiyle çalışan

ateşli silahlar (örneğin spor amaçlı yivsiz tüfekler (av tüfeği) ve yivli tüfekler, namludan doldurulan ateşli

silahlar, renkli işaret tabancaları ve sadece işaret fişeği atmak üzere tasarlanmış diğer aygıtlar, manevra

fişeği (kurusıkı) atmak için tabanca ve revolverlar (altıpatlar), hayvan öldürmeye/sersemletmeye mahsus

sürgülü silahlar, halat fırlatma tüfekleri)

  

891.39   Diğer silahlar (örneğin, yaylı, havalı veya gazlı tüfekler ve tabancalar, coplar), 891.13 başlığı

altında yer alan silahlar hariç

  

891.9     891.12 başlığı altında yer alan askeri silahların, 891.14 başlığı altında yer alan tabancaların ve

revolverların (altıpatlar), 891.3 alt grubunda yer alan askeri amaçlı olmayan silahların parçaları ve

aksesuarları

  

891.91   Tabancaların ve revolverların (altıpatlar) parça ve aksesuarları

  

891.93   891.91 başlığı altında yer alan yivsiz tüfeklerin (av tüfeği) namluları

  

891.95   891.91 başlığı altında yer alan yivsiz tüfeklerin (av tüfeği) ve yivli tüfeklerin diğer parçaları

  

891.99   891.12 başlığı altında yer alan askeri silahların ve 891.31 başlığı altında yer alan eşyaların (örneğin,

yaylı, havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların, copların) parçaları ve aksesuarları

  

892.       Basılı ürünler

  

892.1     Kitap, broşür, harita ve küreler (dünya), basılı olanlar (reklam malzemeleri hariç)

  

892.12   Çocukların resimli kitapları, çizim kitapları ve boyama kitapları, basılı olanlar

  

892.13   Haritalar ve deniz haritaları, kitap (atlas) formunda, basılı olanlar

  



892.14   Haritalar ve her çeşit hidrografik veya benzeri deniz haritaları, basılı olanlar, kitap (atlas) şeklinde

olmayanlar

  

892.15   Basılı kitaplar, broşürler, kitapçıklar ve benzeri malzemeler, tek sayfa şeklinde olanlar, katlanmış

olsun veya olmasın

  

892.16   Sözlük ve ansiklopediler, bunların fasikülleri (ciltleri), tek sayfa şeklinde olmayanlar, basılı olanlar

  

892.19   Diğer kitaplar, broşürler ve benzeri basılı malzemeler, tek sayfa şeklinde olmayanlar

  

892.2     Gazete, dergi ve süreli yayınlar, resimli olsun veya olmasın ya da reklam malzemelerini içersin

veya içermesin

  

892.21   Gazete, dergi ve süreli yayınlar, resimli olsun veya olmasın ya da reklam malzemelerini içersin

veya içermesin, haftada en az dört kez yayınlananlar

  

892.29   Gazete, dergi ve süreli yayınlar, resimli olsun veya olmasın ya da reklam malzemelerini içersin

veya içermesin, diğerleri

  

892.4     Kartpostal, tebrik kartı, mesaj ya da duyuru kartları ile çıkartmalar, herhangi bir işlemle basılmış

olanlar

  

892.41   Çıkartmalar

  

892.42   Basılı veya resimli kartpostallar; basılı tebrik, mesaj veya duyuru kartları, resimli olsun veya

olmasın, zarflı veya süslemeli olsun ya da olmasın

  

892.8     Başka yerde sınıflandırılmış basılı ürünler

  

892.81   Her çeşit etiket, kağıt veya kartondan, basılı olsun veya olmasın

  

892.82   Planlar (proje) ve çizimler, mimari, mühendislik, endüstriyel, ticari, topografik veya benzeri amaçlı

olanlar, elle çizilen orijinaller; el yazması metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik çoğaltmalar

(reprodüksiyon) ve burada adı geçen bütün ürünlerin karbon kopyaları

  

892.83   Kullanılmamış posta, damga veya benzeri pullar (Bunlar kendi ülkelerinde tedavülde bulunan veya

yeni tedavüle çıkacak olan kullanılmamış ve kendi ülkelerinde herkesçe kabul edilen bir itibari değeri olan

veya olacak olan pullardır.); damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri; tahvil, hisse senedi veya senet ve

benzeri değerli kağıtlar

  

892.84   Takvim, herhangi bir türde, basılmış (blok halinde olanlar dahil)



  

892.85   Müzik notaları (basılı veya el ile yazılmış, resimli ya da ciltli olsun veya olmasın)

  

892.86   Basılı ticari reklam malzemesi, ticari kataloglar ve benzerleri

  

892.87   Resim, desen ve fotoğraflar

  

892.89   Başka yerde sınıflandırılmamış basılı ürünler

  

893.       Plastik ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış

  

893.1     Eşyaların paketlenmesinde veya taşınmasında kullanılan ürünler, plastikten; tıpa, kapak ve diğer

kapama araçları, plastikten

  

893.11   Plastikten çuval, torba, çanta ve benzerleri (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar) (külahlar dahil)

  

893.19   Eşyaların paketlenmesinde veya taşınmasında kullanılan diğer ürünler (başka yerde

sınıflandırılmamış), plastikten; tıpa, kapak ve diğer kapama araçları (başka yerde sınıflandırılmamış)

  

893.2     İnşaat malzemeleri, plastikten

  

893.21   Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga/alaturka tuvaletler, klozet

kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri sıhhi ürünler, plastikten

  

893.29   Diğer inşaat malzemeleri, plastikten

  

893.3     Zemin, duvar veya tavan kaplamaları ve tuvalet eşyaları, plastikten

  

893.31   Zemin kaplamaları, kendinden yapışkanlı olsun veya olmasın, rulo veya karo şeklinde; duvar veya

tavan kaplamaları, plastikten

  

893.32   Sofra, mutfak, diğer ev eşyaları ve tuvalet eşyaları, plastikten

  

893.9     Plastikten başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

  

893.94   Büro veya okul malzemeleri, plastikten

  

893.95   Bağlantı parçaları, mobilya, kaporta ve benzerleri için, plastikten

  

893.99   Diğer eşyalar, plastikten

  



894.       Bebek arabaları, oyuncaklar, oyunlar ve spor eşyaları

  

894.1     Bebek arabaları ve bunların parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış

  

894.10   Bebek arabaları ve bunların parçaları, başka yerde sınıflandırılmamış

  

894.2     Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak

bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modeller ve

benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bulmacalar (puzzles)

  

894.20   Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak

bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş boyutlu (ölçekli) modeller ve

benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bulmacalar (puzzles)

  

894.3     Lunapark, masa ve salon oyunları için eşyalar (langırt, bilardo, kumar oyunları için özel masalar ve

otomatik bowling oyun ekipmanları dahil)

  

894.31   Video oyunları, televizyonla birlikte kullanılanlar (video oyun konsolları dahil)

  

894.33   Bilardo için eşyalar ve aksesuarlar

  

894.35   Diğer oyunlar, jetonla, kağıt parayla, banka kartıyla, fişle veya diğer ödeme araçlarıyla çalışanlar

(bowling oyun ekipmanı hariç)

  

894.37   Oyun kağıtları

  

894.39   Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar, lunapark, masa ve salon oyunları için

  

894.4     Bayram, festival, karnaval ve diğer eğlenceler için eşyalar (sihirbazlık veya şaka malzemeleri

dahil), yılbaşı ağacı süsleri ve noel kutlamaları için benzeri eşyalar (örneğin, taklit yılbaşı ağacı, taklit

yılbaşı kütüğü, İsa'nın doğumunu gösteren tablo ve figürler gibi)

  

894.41   Işıklandırma setleri, yılbaşı ağacı ve benzerlerinde kullanılanlar

  

894.45   Noel kutlamaları için diğer eşyalar

  

894.49   Bayram, festival, karnaval ve diğer eğlenceler için eşyalar

  

894.6     Atlıkarınca, salıncak, atış standları ve diğer lunapark eğlenceleri, gezici sirkler, gezici canlı

hayvanlar sergisi ve gezici tiyatrolar

  



894.60   Atlıkarınca, salıncak, atış standları ve diğer lunapark eğlenceleri, gezici sirkler, gezici canlı

hayvanlar sergisi ve gezici tiyatrolar

  

894.7     Spor malzemesi

  

894.71   Olta çubukları, olta iğneleri, diğer olta takımları; balık avlamak ve kelebek yakalamak için

ağkepçeleri ve benzeri ağlar; kuşları avlamak için hazırlanmış yapma “kuşlar” (başlık 896.5 veya 898.29

altında yer alanlar hariç) ve benzeri avcılık veya atıcılık malzemeleri, başka yerde sınıflandırılmamış olanlar

  

894.72   Buz patenleri ve tekerlekli patenler (paten  takılmış botlar dahil)

  

894.73   Kar kayakları ve diğer kar kayağı ekipmanları

  

894.74   Su kayağı, sörf tahtası, rüzgar sörfü ve diğer su sporları ekipmanları

  

894.75   Golf ekipmanları

  

894.76   Tenis raketleri, badminton raketleri veya benzeri raketler, telli olsun veya olmasın

  

894.77   Eldivenler, parmaksız ve tek parmaklı eldivenler, özellikle sporda kullanmak için tasarlanmış

olanlar

  

894.78   Kültürfizik, jimnastik veya atletizim eşya ve ekipmanları

  

894.79   Başka yerde sınıflandırılmamış spor eşyaları

  

895.       Büro ve kırtasiye malzemeleri, başka yerde sınıflandırılmamış

  

895.1     Büro ve kırtasiye malzemeleri, adi metallerden

  

895.11   Dosya dolapları, kartotek dolapları, evrak rafları, kağıt mesnetleri, kalemlikler, kaşeler ve benzeri

büro ve masa gereçleri, adi metallerden (grup 821 altında yer alan büro mobilyaları hariç)

  

895.12   Klasörler veya dosyalar için bağlantı parçaları, kağıt kıskaçları, kağıt köşebentleri, ataçlar, endeks

kartekslerine mahsus işaret maşaları ve benzeri büro malzemeleri (adi metallerden); zımba telleri (bürolarda,

döşemecilikte ve ambalaj işlerinde kullanılanlar gibi), adi metallerden

  

895.2     Tükenmez kalemler, kuşun kalemler, dolmakalemler vb

  

895.21   Tükenmez kalemler; keçeli ve diğer geçirgen tipli kalemler ve işaretleme kalemleri (marker); dolma

kalemler, stilografi kalemleri ve diğer mürekkepli kalemler; kopya kalemleri; basmalı ve sürgülü kurşun

kalemler; kalem sapları ve benzeri saplar; bu ürünlerin parçaları (bunların kapak ve klipsleri dahil) (895.22



veya 895.23 başlıkları atında yer alanlar hariç)

  

895.22   Dolmakalem, tükenmez ve divit uçları

  

895.23   Kurşun kalemler (895.21 başlığı altında yer alanlar hariç), kuru boya kalemleri, kurşun kalem içleri,

pastel boyalar, kömür kalemler, yazı, çizim veya terzi tebeşirleri

  

895.9     Diğer büro ve kırtasiye malzemeleri

  

895.91   Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (matbaa mürekkebi hariç), konsantre ya da katı

halde olsun veya olmasın

  

895.92   Yazı veya çizim tahtaları (kayağan taşı (arduvaz/kayraktaşı) veya diğer maddelerden), çerçeveli

olsun veya olmasın

  

895.93   Tarih verme kaşeleri, mühür kaşeleri veya numaratörler ve benzerleri, (baskı veya kabartma

etiketler için cihazlar dahil), elle kullanılanlar; elle kullanılan kumpaslar ve bu kumpasları içeren elle

kullanılan baskı takımları

  

895.94   Daktilo şeritleri ve benzeri şeritler, mürekkepli veya iz bırakmak üzere başka şekilde hazırlanmış

olanlar (makaralı ya da kartuşlu olsun veya olmasın); ıstampalar, mürekkepli olsun veya olmasın, kutulu ya

da kutusuz olanlar

  

896.       Sanatsal eserler, kolleksiyon eşyaları ve antikalar

  

896.1     Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, tamamen elle yapılmış olanlar (başlık 892.82 altında yer

alan çizimler ile elle boyanmış veya elle süslenmiş fabrikasyon eşyalar hariç); kolaj ve benzeri dekoratif

panolar

  

896.11   Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler, tamamen elle yapılmış olanlar

  

896.12   Kolaj ve benzeri dekoratif pano ve tablolar

  

896.2     Orijinal oyma, baskı ve taşbaskı resimler

  

896.20   Orijinal oyma, baskı ve taşbaskı resimler

  

896.3     Orijinal heykeller ve heykelcikler, herhangi bir malzemeden

  

896.30   Orijinal heykeller ve heykelcikler, herhangi bir malzemeden

  



896.4     Posta pulları, damga ve harç pulları, pul damgaları (özel gün damgaları), ilk gün zarfları, matbu

posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri, kullanılmış olanlar ile

çıkarıldıkları ülkede tedavülde olmayan veya yeni ihraç edilmiş olamayan kullanılmamış olanlar

  

896.40   Posta pulları, damga ve harç pulları, pul damgaları (özel gün damgaları), ilk gün zarfları, matbu

posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri, kullanılmış olanlar ile

çıkarıldıkları ülkede tedavülde olmayan veya yeni ihraç edilmiş olamayan kullanılmamış olanlar

  

896.5     Zoolojiye, botaniğe, minerolojiye, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik

veya nümizmatik özelliği olan koleksiyonlar ve kolleksiyon eşyaları

  

896.50   Zoolojiye, botaniğe, minerolojiye, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik

veya nümizmatik özelliği olan koleksiyonlar ve kolleksiyon eşyaları

  

896.6     Eskiliği yüzyılı aşan antikalar

  

896.60   Eskiliği yüzyılı aşan antikalar

  

897.       Mücevher, kuyumcu veya gümüşçü eşyaları ve değerli veya yarı değerli maddelerden diğer eşyalar

  

897.2     İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyalar (değerli metallerle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle

kaplanmış (plated) adi metallerden olanlar dahil) (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle

giydirilmiş (clad with) olanlar hariç)

  

897.21   İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyalar (değerli metallerle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle

kaplanmış (plated) olsun veya olmasın adi metallerden olanlar) (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb.

yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar hariç)

  

897.29   İmitasyon (taklit) takılar ve ilgili eşyalar, değerli olmayan diğer maddelerden yapılmış olanlar

  

897.3     Altın, gümüş veya platin grubundan olan metallerden mücevherler (saat ve saat kasaları hariç) ve

kuyumcu veya gümüşçü eşyaları (değerli taş setleri dahil)

  

897.31   Mücevherler ve bunların parçaları, değerli metalden veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb.

yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar (saat ve saat kasaları hariç)

  

897.32   Kuyumcu veya gümüşçü eşyaları ile bunların parçaları, değerli metalden veya değerli metallerle

baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olanlar (897.31 başlığı altında yer alan mücevherler

hariç)

  

897.33   Doğal inciden veya kültür incisinden eşyalar ile değerli ya da yarı değerli taşlardan (doğal, sentetik

veya yeniden oluşturulmuş olanlar) eşyalar



  

897.4     Değerli metalden veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with)

olan diğer eşyalar

  

897.41   Katalizörler, tel dokuma veya ızgara şeklinde, platin veya platinler grubundan diğer metallerden

olanlar

  

897.49   Başka yerde sınıflandırılmamış değerli metalden veya değerli metallerle baskı, yapıştırma vb.

yöntemlerle giydirilmiş (clad with) olan diğer eşyalar

  

898.       Müzik aletleri ve bunların parça ve aksesuarları; plaklar, kasetler ve diğer ses ve benzeri kayıtlar

(763 ve 883 grupları altında yer alan kayıt cihazları ile filmler için  müzik ve ses efekt kayıtları (soundtrack)

hariç)

  

898.1     Piyano ve diğer telli/yaylı müzik aletleri

  

898.13   Piyanolar (otomatik piyanolar dahil); klavsenler ve diğer klavyeli telli/yaylı müzik aletleri

  

898.15   Diğer telli/yaylı müzik aletleri (örneğin, gitar, keman, harp vb.)

  

898.2     Müzik aletleri (piyano ve diğer telli/yaylı müzik aletleri hariç)

  

898.23   Diğer üflemeli müzik aletleri (nefesli sazlar) (örneğin, klarnet, trompet, gayda/tulum vb.)

  

898.24   Vurmalı müzik aletleri (örneğin, davul, ksilofom, zil, kastanyet, marakas vb.)

  

898.25   Klavyeli müzik aletleri (akordiyon hariç), elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen müzik

aletleri (örneğin elektronik orglar)

  

898.26   Başka yerde sınıflandırılmamış müzik aletleri, elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen

müzik aletleri (örneğin elektronik gitar, elektronik akordiyon vb.)

  

898.29   Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, öten mekanik kuşlar, müzikli testereler ve diğer müzikli

aletler; her tür çığırtkan çağrılar; çıngıraklar, ağızla çalıştırılan sirenler, ağızla üflenen çağrı boruları ve

düdükler

  

898.4     Diskler, bantlar, katı hal (solid-state) kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve ses kaydı ya da

diğer fenomenlerin kaydı için diğer ortamlar (kayıt yapılmış olsun veya olmasın), disk üretimi için

kullanılan kalıplar (matrisler) ve mastırlar dahil (882 grubu altındaki fotoğrafik ve sinematografik olanlar

hariç)

  



898.42   Manyetik ortamlar (manyetik bantlar ve manyetik diskler)

  

898.44   Optik ortamlar

  

898.46   Yarı iletken ortamlar, kayıt yapılmamış

  

898.49   Diğer kayıt ortamları

  

898.9     Müzik aletlerinin parça ve aksesuarları (örneğin müzik kutuları için mekanizmalar, mekanik

enstrümanlar için delgili kartlar, diskler ve rulolar; metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort

düdükleri

  

898.90   Müzik aletlerinin parça ve aksesuarları (örneğin müzik kutuları için mekanizmalar, mekanik

enstrümanlar için delgili kartlar, diskler ve rulolar; metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort

düdükleri

  

899.       Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli mamul eşyalar

  

899.1     Oymacılık veya kalıpçılık malzemeleri ve bunlardan yapılmış eşyalar

  

899.11   Oymacılık için işlenmiş fildişi, kemik, bağa (kaplumbağa kabuğu), boynuz, çatallı boynuz, mercan,

sedef ve diğer hayvansal malzemeler ve bunlardan yapılmış eşyalar (kalıplamayla elde edilen eşyalar dahil)

  

899.19   İşlenmiş bitkisel veya mineral oymacılık malzemeleri ve bunlardan yapılan eşyalar; mumdan,

parafinden, stearinden, doğal zamklardan, doğal reçinelerden veya model hamurlarından kalıplanmış veya

oyma eşyalar; işlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin (592.24 başlığı altında yer alan jelatinler hariç) ve bunlardan

ürünler

  

899.2     Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları; bunlardan yapılmış eşyalar

  

899.21   Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları; bunlardan yapılmış eşyalar, plastikten

olanlar

  

899.29   Yapma çiçekler, yapraklar, meyveler ve bunların parçaları; bunlardan yapılmış eşyalar, plastik hariç

diğer maddelerden olanlar

  

899.3     Mumlar; kibritler, piroforik (kıvılcımlanan) alaşımlar, kolay tutuşan maddelerden eşyalar; sigara

çakmakları vb.

  

899.31   Mum, ince mum ve benzerleri

  



899.32   Kibritler (593.3 alt grubunda yer alan proteknik eşyalar hariç)

  

899.33   Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar, mekanik ya da elektrikli olsun veya olmasın

  

899.34   Sigara çakmaklarını veya diğer çakmakları doldurmak ya da tekrar doldurmak için kullanılan,

hacmi ≤300 cm³ olan kaplardaki sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları

  

899.35   Çakmakların başka yerde sınıflandırılmamış parçaları (çakmak taşı ve fitiller hariç)

  

899.37   Pipolar (pipo lüleleri dahil) ile puro ve sigara ağızlıkları ve bunların parçaları

  

899.39   Ferroseryum ve diğer proforik alaşımlar (her şekilde); metaldehit (meta fuel), hekzametilentetramin

(hekzamin) ve benzeri maddeler, yakıt olarak kullanılabilecek formlarda; alkol esaslı yakıtlar ve benzeri

hazır yakıtlar (katı veya yarı katı formlarda); reçineli meşaleler, ateş tutuşturucular ve benzerleri

  

899.4     Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların

parçaları

  

899.41   Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (baston şeklindeki şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri

şemsiyeler dahil)

  

899.42   Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri

  

899.49   Şemsiyelerin, güneş şemsiyelerinin, bastonların, iskemle bastonların, kamçıların, kırbaçların ve

benzerlerinin parçaları, süsleri ve aksesuarları (899.41 veya 899.42 başlıkları altında kalan eşyaların)

  

899.6     Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler (koaptörler)

ve kırıklar için diğer aletler; suni uzuvlar; işitme cihazları ve  vücut kusur veya noksanlığını gidermek

amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilebilen diğer cihazlar

  

899.61   İşitme cihazları (parça ve aksesuarları hariç)

  

899.63   Ortopedik veya kırık cihazları

  

899.65   Protez dişler ve dişçilikle ilgili bağlantı parçaları

  

899.66   Diğer protez uzuvlar

  

899.67   Kalp kaslarını uyarmak için kalp pilleri (parçalar ve aksesuarlar hariç)

  

899.69   Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine

yerleştirilebilen başka yerde sınıflandırılmamış diğer cihazlar



  

899.7     Örme malzemelerinden sepet türü, hasır işi ve diğer eşyalar; süpürge, fırça, rulo şeklinde boya

fırçası, lastik şeritli saplı silecek ve yer silme paspasları

  

899.71   Sepet türü, hasır işi ve diğer eşyalar, örme malzemelerinden doğrudan şekil verilerek ya da 899.74

veya 899.79 başlıkları altında yer alan malzemelerden yapılanlar

  

899.72   Süpürgeler, fırçalar (makine, cihaz veya taşıtların parçasını oluşturan fırçalar dahil), elle çalışan

mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç), yer silme paspasları ve tüylü toz alıcılar; süpürge veya fırça

yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç)

  

899.74   Bitkisel malzemelerden paspas, hasır ve paravanlar

  

899.79   Düz dokunmuş veya birbirine paralel iplik telleri haline getirilmiş örme malzemeleri, örgüler ve

örme malzemelerinden benzeri eşyalar (tamamlanmış olsun olmasın)

  

899.8     Başka yerde sınıflandırılmamış küçük eşyalar ve kişisel bakım eşyaları; elekler; terzi mankenleri

vb.

  

899.81   El kalburları ve elekleri

  

899.82   Pudra ponponları ve kozmetik veya kişisel bakım müstahzarları için pedler

  

899.83   Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar ve bunların parçaları; düğmeler

  

899.84   Düğme taslakları ve diğer düğme parçaları; düğme formları

  

899.85   Fermuarlar

  

899.86   Fermuar parçaları

  

899.87   Koku püskürtücüleri ve benzeri bakım püskürtücüleri ile bunların püskürtme mekanizmaları ve

başları

  

899.88   Terzi mankenleri ve diğer mankenler; otomatlar ve diğer hareketli vitrin dekorasyon malzemeleri

  

899.89   Taraklar, saç tokaları ve benzerleri; saç firketeleri, bigudiler, saç maşaları ve benzerleri (775.83

başlığı altında yer alan elektrikli olanlar hariç) ile bunların parçaları

  

899.9     Başka yerde sınıflandırılmamış eşyalar

  



899.91   Bağırsaktan (ipek böceğininki hariç), altıncı derisinden, mesaneden veya tendonlardan eşyalar

  

899.92   Kuşların tüylü derileri ve tüylü parçaları veya ince/kalın kuş tüyleri, kuş tüyü döküntüleri ve

bunlardan eşyalar (291.95 başlığı altındaki eşyalar ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)

  

899.94   İnsan saçı, süslenmiş, inceltilmiş, ağartılmış veya başka şekillerde işlenmiş; peruk veya

benzerlerinin yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış yün veya diğer hayvan kılları ya da tekstil

malzemeleri

  

899.95   İnsan saçından, hayvan kılından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruklar, sakallar,

kaşlar, kirpikler, perçemler ve benzerleri; insan saçından başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

  

899.96   Paraşütler (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşütler; bunların parçaları

  

899.97   Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (muhafazaları ile birlikte bütün halde olanlar) ile bunların

parçaları (termosla birleştirilmemiş cam iç gövdeler hariç)

  

9             Başka yerde sınıflandırılmamış mal ve işlemler

  

91.         Posta paketleri, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

  

911.       Posta paketleri, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

  

911.0     Posta paketleri, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

  

93.         Özel işlemler ve mallar, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

  

931.       Özel işlemler ve mallar, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

  

931.0     Özel işlemler ve mallar, türüne göre sınıflandırılmamış olanlar

  

96.         Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

  

961.       Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

  

961.0     Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

  

961.00   Metal paralar (altından olanlar hariç), tedavülde olmayanlar

  

97.         Altın, parasal olmayan (altın cevheri ve konsantreleri hariç)

  



971.       Altın, parasal olmayan (altın cevheri ve konsantreleri hariç)

  

971.0     Altın, parasal olmayan (altın cevheri ve konsantreleri hariç)

  

971.01   Altın (platinle elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) altınlar dahil), parasal

olmayan (işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halinde olanlar)

  

971.02   Gümüş veya adi metaller (altınla elektroliz, daldırma vb. yöntemlerle kaplanmış (plated) olanlar),

yarı mamulden daha fazla işlenmiş olanlar

  

971.03   Altın atık ve hurdaları ile değerli metal ya da değerli metal bileşiklerin içeren küller (altınla baskı,

yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş (clad with) metaller dahil, fakat ağırlıklı olarak diğer değerli metalleri

içerenler hariç)

  

99.         Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar ve para

  

999.       Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar ve para

  

999.1     Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

  

999.10   Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eşyalar

  

999.9     Paralar

  

999.91   Altın-para yerine kullanılanlar

  

999.99   Diğer metal paralar

  


